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 باب آداب الدعاء

 احلرص على الرزق احلالل

َمَر »:  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل  
َ
َ أ َ َطيٌِّب ال َيْقبَُل إِال َطيِّبًا، َوإِنَّ اَّللَّ َها انلَّاُس إِنَّ اَّللَّ يُّ

َ
أ

َمَر بِِه الُْمرَْسِلنيَ 
َ
يِّبَاِت يَ ﴿  :َفَقاَل  ،الُْمْؤِمِننَي بَِما أ َها الرُُّسُل ُُكُوا ِمْن الطَّ يُّ

َ
ا أ

يَن آَمنُوا ُُكُوا ِمْن ﴿ :َوقَاَل  ﴾َتْعَملُوَن َعِليمٌ َواْعَملُوا َصاحِلًا إِِّنِّ بَِما  ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
يَا أ

ْشَعَث  »ََاَل:  « ق  ﴾َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكمْ 
َ
َفَر أ ْغََبَ َيُمدُّ ُثمَّ َذَكَر الرَُّجَل يُِطيُل السَّ

َ
أ

َماِء يَا رَبِّ يَا رَبِّ  ُبُه َحَرامٌ   ،َوَمْطَعُمُه َحَرامٌ   ،يََديِْه إََِل السَّ  ،َوَملْبَُسُه َحَرامٌ   ،َوَمْْشَ
لَِك  ،وَُغِذَي بِاحْلََرامِ  َّنَّ يُْستََجاُب َِّلَ

َ
 (1) «فَأ

 الّدعاء يف الرخاء قبل الشّدة

َدائِِد َوالُْكَرِب، »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل  ْن يَْستَِجيَب اهلُل هَلُ ِعنَْد الشَّ
َ
ُه أ َمْن ََسَّ

اَعَء يِف الرََّخاءِ   ( 2) «فَلْيُْكِِثِ ادلُّ

 
 ( 6394وابليهيق )(  8330( وأمحد ) 2789( وادلاريم ) 2989( والرتمذي ) 1015مسلم )رواه  )1)
 ( وصححه األبلاِّن1997( واحلاكم )3382الرتمذي )  (2)
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 ُحسن الظن باهلل يف الّدعاء

ْنتُْم ُموقِنُوَن بِاْْلَِجابَةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل 
َ
 ( 3) «اْدُعوا اهلَل َوأ

 اليدينرفع 

إِنَّ َربَُّكْم َتبَارََك َوَتَعاََل َحِِيٌّ َكِريٌم يَْستَْحِِي ِمْن َعبِْدهِ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل  
ُهَما ِصْفًرا  ْن يَُردَّ

َ
ورفع ايلدين ال جيوز للخطيب ىلع املنَب يف اجلمعة   (4) «إَِذا َرَفَع يََديِْه ِإيَلِْه أ

 والعيد.

 ملسو هيلع هللا ىلصى رسوله الثناء على اهلل والّصالة عل

ِ َواثلَّنَاِء َعلَيِْه ُثمَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل   بِتَْحِميِد اَّللَّ
ْ
َحُدُكْم فَلْيَبَْدأ

َ
إَذا َصَّلَّ أ

 (5) «ُثمَّ يْلَْدُع َبْعُد بَِما َشاءَ  ملسو هيلع هللا ىلصيْلَُصلِّ ىلَعَ انلَّيِبِّ 

 

 
 ( صححه األبلاِّن5109( ومعجم الطَباِّن األوسط ) 1817( واحلاكم )3479الرتمذي ) )3)
( ومعجم  3250( ومصنف عبد الرزاق )876( وابن حبان )3556( والرتمذي )1488أبو داود ) )4)

 ( 6148الطَباِّن الكبري )
 ( 1960) ، ابن حبان( 3477) ذي الرتم )5)
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 التوسل يف الّدعاء

نَّ 
َ
ْشَهُد أ

َ
ِّنِّ أ

َ
لَُك بِأ

َ
ْسأ

َ
ي اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ ِ َمُد، اَّلَّ َحُد الصَّ

َ
نَْت، اأْل

َ
نَْت اهلُل اَل إهَِلَ إِالَّ أ

َ
َك أ

َحٌد 
َ
، َولَْم يَُكْن هَلُ ُكُفًوا أ   (6))ويدعو بعدها( لَْم يَِِلْ َولَْم يُودَلْ

•  َ يَك ل نَْت، وَْحَدَك اَل رَشِ
َ
نَّ لََك احْلَْمَد، اَل ِإهَلَ إِالَّ أ

َ
لَُك بِأ

َ
ْسأ

َ
َك، اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

ْكَرامِ ، احْلَنَّانُ  رِْض، ُذو اجْلاََلِل َواْْلِ
َ
َماَواِت َواأْل يَا ََحُّ يَا ، الَْمنَّاُن، بَِديُع السَّ

لَُك 
َ
ْسأ

َ
  (7))كذا( َقيُّوُم، إِِّنِّ أ

 استقبال القبلة 

ِ   َعبْدِ   َعنْ   الُمَصَّلَّ   َهَذا  إََِل   وََسلَّمَ   َعلَيْهِ   اهللُ   َصَّلَّ   انلَّيِبُّ   َخَرجَ : »قَاَل   َزيٍْد،  بِْن   اَّللَّ
  (8) «رَِداَءهُ  َوقَلََب  الِقبْلَةَ  اْستَْقبََل  ُثمَّ  َواْستَْسََق، فََداَع  يَْستَْسيِق،

  

 
 ( 23015)  ، أمحد( 3857)، ابن ماجه (1493)، أيب داود (3475)الرتمذي  )6)
أيب داود   (3858) ابن ماجه (1300) ، النسايئ(3544) ، الرتمذي ( 893) ، ابن حبان12632) أمحد )7)
 ( 705)األدب الُمفرد ( 1495)
 ( 894( ومسلم ) 3643رواه ابلخاري )  (8)
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 االعتداء يف الدعاءباب 

 أن يدعو املرء غري اهلل :شر االعتداء

ْيَن َما ُكنْتُْم تَْدُعوَن َحَّتَّ إَِذا َجاَءْتُهْم رُُسلُنَا  قال اهلل تعاَل: ﴿ 
َ
َيتََوفَّْوَنُهْم قَالُوا أ

نَُّهْم ََكنُوا ََكفِِرينَ 
َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
ِ قَالُوا َضلُّوا َعنَّا وََشِهُدوا ىلَعَ أ  ﴾ِمْن ُدوِن اَّللَّ

ْمَثالُُكْم فَاْدُعوُهْم قال اهلل تعاَل: ﴿ 
َ
ِ ِعبَاٌد أ يَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ ِ إِنَّ اَّلَّ

 ﴾لْيَْستَِجيبُوا لَُكْم إِْن ُكنْتُْم َصاِدقِنيَ فَ 

يَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َيمْ قال اهلل تعاَل: ﴿  ِ إِْن  ِلُكوَن ِمْن ِقْطِمرٍي َواَّلَّ
تَْدُعوُهْم اَل يَْسَمُعوا ُداَعَءُكْم َولَْو َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا لَُكْم َويَْوَم الِْقيَاَمِة 

 ﴾ِكُكْم َواَل يُنَبِّئَُك ِمثُْل َخِبريٍ يَْكُفُروَن بِِْشْ 

ينَ  احْلَقِّ  َدْعَوةُ  هَلُ قال اهلل تعاَل: ﴿ ِ  لَُهمْ  يَْستَِجيبُونَ  اَل  ُدونِهِ  ِمنْ  يَْدُعونَ  َواَّلَّ
ءٍ  يْهِ   َكبَاِسِط   إِالَّ   بََِشْ  الََْكفِِرينَ   ُداَعءُ   َوَما  ِببَاِلِغهِ   ُهوَ   َوَما  فَاهُ   يِلَبْلُغَ   الَْماءِ   ِإََل   َكفَّ

 ﴾َضاَللٍ  يِف  إِالَّ 
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 الَعَجَلة :من االعتداء

َحِدُكمْ  يُْسَتَجاُب قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »
َ
 فَلَمْ  َدَعوُْت : َيُقوُل  َيْعَجْل، لَمْ  َما أِل

  (9)« ِل  يُْستََجْب 

 رفع الصوت  :من االعتداء

 ﴾ وَُخْفيًَة إِنَُّه اَل ُُيِبُّ الُْمْعتَِدينَ اْدُعوا َربَُّكْم تَََضُّاًع اهلل تعاَل: ﴿قال 

َيْعِِن ُمْستَِكينًا  ﴾اْدُعوا َربَُّكْم تَََضُّاًع ﴿ َعْن َسِعيِد بِْن ُجبَرْيٍ َقْوهُلُ: 
ْنيَا َواآلِخَرةِ  ﴾وَُخْفيَةً ﴿  ْمِر ادلُّ

َ
. َيْعِِن يِف َخْفٍض وَُسُكوٍن يِف َحاَجاِتُكْم ِمْن أ

(10)   

نَّ  ،لَِسْعدٍ  َمْوًل  َعنْ  َعبَايََة، ابِْن  َعِن وروي 
َ
ى َسْعًدا، أ

َ
 وَُهوَ  يَُصّلِّ  هَلُ  اْبنًا َرأ

لَُك : َيُقوُل  يَْدُعو
َ
ْسأ

َ
ْزَواِجَها، َونَِعيِمَها ثَِمارَِها َوِمنْ  اجْلَنََّة، أ

َ
، َهَذا َوََنْوَ  َوأ ْكَِثَ

َ
 فَأ

ُعوذُ 
َ
ْغاَللَِها وََساَلِسِلَها انلَّاِر، ِمنَ  ِبَك  َوأ

َ
 يُْسَمُع، وََسْعدٌ  َهَذا، َوََنْوِ  وََسِعريَِها، َوأ

ا لَْت  لََقدْ ): َسْعدٌ  هَلُ  قَاَل  َصاَلتَهُ  قََض  فَلَمَّ
َ
 رَشر  ِمنْ  َوَتَعوَّْذَت  َطِوياًل، نَِعيًما َسأ

ِ   رَُسوَل   َسِمْعُت   َوإِِّنِّ   َطِويٍل،  قَْومٌ   َسَيُكونُ   إِنَّهُ : »َيُقوُل   وََسلَّمَ   َعلَيْهِ   اهللُ   َصَّلَّ   اَّللَّ

 
 ( 6340( ومسلم ) 6340رواه ابلخاري )  (9)

 ابن هليعة، وهو ضعيف، ولكن األثر معناه مريض عند أهل اتلفسري.  اسناده فيه (10)
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اَعءِ  يِف  َيْعتَُدونَ    «ادلُّ
َ
 ُُيِبُّ  اَل  إِنَّهُ  وَُخْفيَةً  تَََضُّاًع  َربَُّكمْ  اْدُعوا﴿  َسْعدٌ  َوَقَرأ

ْدِري   فَاَل :  قَاَل   ﴾الُْمْعتَِدينَ 
َ
مْ   َرَفَعهُ   وََسلَّمَ   َعلَيْهِ   اهللُ   َصَّلَّ   انلَّيِبِّ   َعِن   أ

َ
 قَْولِ   ِمنْ  أ

نْ  ِِبَْسِبَك  َوإِنَّهُ "  - َسْعدٍ 
َ
لَُك : َتُقوَل  أ

َ
ْسأ

َ
وْ  قَْولٍ  ِمنْ  إِيَلَْها قَرََّب  َوَما اجْلَنَّةَ  أ

َ
 أ

ُعوذُ  ُعِمٍل،
َ
وْ  قَْولٍ  ِمنْ  إِيَلَْها َقرََّب  َوَما انلَّارِ  ِمنَ  بَِك  َوأ

َ
( وهذا حديث ُعِملٍ  أ

 هالة مول سعد.جللكنه ضعيف مشهور 

 أو قطيعة رحمان يدعو بإثم  :من االعتداء

وْ   بِإِثْمٍ   يَْدعُ   لَمْ   َما  لِلَْعبِْد،  يُْستََجاُب   يََزاُل   اَل قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »
َ
 رَِحٍم،  قَِطيَعةِ   أ

   (11)« يَْستَْعِجْل  لَمْ  َما

 أن يدعو باملستحيل :من االعتداء

واملستحيل منه ما هو مستحيل ُعرفًا، أي أنه خمالف لسنن اهلل يف األرض، 
 يدعو بأن ُيول اهلل هل اجلبل ذهبًا.مثل أن 

ومن املستحيل ما هو مستحيل رشاًع، كأن يغفر اهلل للَكفر، أو يدخله 
 .اجلنة

 
 ( 2735رواه مسلم )   (11)
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ِكنَي َولَْو ََكنُوا   َماقال اهلل تعاَل: ﴿ ْن يَْستَْغِفُروا لِلُْمْْشِ
َ
يَن آَمنُوا أ ِ ََكَن لِلنَّيِبِّ َواَّلَّ

ْصَحاُب اجْلَِحيمِ 
َ
نَُّهْم أ

َ
َ لَُهْم أ وِِل قُْرََب ِمْن َبْعِد َما َتبَنيَّ

ُ
 ﴾أ

 قول إن شاء اهلل يف الدعاء :من االعتداء

َحُدُكْم:َذا َدَعْوُتُم اهلَل  إِ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل  
َ
اَعِء، َواَل َيُقولَنَّ أ  فَاْعِزُموا يِف ادلُّ

لََة، ، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل إِْن ِشئَْت، اللَُّهمَّ ارمَْحِِْن إِْن ِشئَْت 
َ
َولَِكْن يِلَْعِزْم الَْمْسأ

ْغبَةَ  ْم الرَّ ٌء  َواَل َيْعُظمُ  ،فَإِنَّ اهلَل َصانٌِع َما َشاَء، اَل ُمْكِرَه هَلُ ، َويْلَُعظِّ َعلَيِْه ََشْ
ْعَطاهُ 

َ
  (12) «أ

 الّدعاء على املال والولد من االعتداء:

نَْساُن َعُجواًل ﴿ قَاَل َتَعاََل:  ِّ ُداَعَءُه بِاْْلرَْيِ َوََكَن اْْلِ نَْساُن بِالْشَّ  ﴾َوَيْدُع اْْلِ
 11اْلَساء:

 
  ( 1483) داود  وأب( و3497) الرتمذيو (9، 8، 7) مسلمو (7039،، 5980، 7026)ي رابلخا رواه  (12)
   (9902،  8220)  أمحد( و3854) ابن ماجهو
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ْنُفِسُكْم، َواَل  إ»:  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل  
َ
ْواَلِدُكْم َواَل اَل تَْدُعوا ىلَعَ أ

َ
تَْدُعوا ىلَعَ أ

ْمَواِلُكْم، اَل تَُوافُِقوا ِمْن اهلِل َساَعًة  تَْدُعوا ىلَعَ َخَدِمُكمْ 
َ
َواَل تَْدُعوا ىلَعَ أ

ُل ِفيَها َعَطاًء فَيَْستَِجيَب لَُكمْ 
َ
 (13)  «يُْسأ

 من االعتداء: تكلف السجع يف الدعاء

ْجعَ  فَاْنُظرِ ا: »مقال ابن عباس ريض اهلل عنه اَعءِ  ِمنَ  السَّ  َفإِِّنِّ  فَاْجتَنِبُْه، ادلُّ
ِ   رَُسوَل   َعِهْدُت  ْصَحابَهُ   وََسلَّمَ   َعلَيْهِ   اهللُ   َصَّلَّ   اَّللَّ

َ
 َيْعِِن   «َذلَِك   إِالَّ   َيْفَعلُونَ   اَل   َوأ

  (14) ااِلْجِتَناَب  َذلَِك  إِالَّ  َيْفَعلُونَ  الَ 

 

 * * *  

 
 1654، وصحيح الرتغيب والرتهيب: 7267انظر صحيح اجلامع:  (1532) أبو داود و  (74)  مسلم (13)
 ( 6337رواه ابلخاري )  (14)
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 الدعاء من كتاب اهلل
 

ِ  احْلَْمدُ  .1 يِن  يَْومِ  َمالِِك  3 الرَِّحيمِ  الرَّمْحَِن  2 الَْعالَِمنيَ  رَبِّ  َّلِلَّ  4 ادلِّ
اَط  اْهِدنَا 5 نَْستَِعنيُ  َوِإيَّاكَ  َنْعُبدُ  إِيَّاكَ  َ اَط  6 الُْمْستَِقيمَ  الِّصِّ ينَ  ِِصَ ِ  اَّلَّ

ْنَعْمَت 
َ
الِّنيَ  َواَل  َعلَيِْهمْ  الَْمْغُضوِب  َغرْيِ  َعلَيِْهمْ  أ  )الفاحتة(   7 الضَّ

2.  ِ ْهلَُه ِمَن اثلََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِاَّللَّ
َ
ا آِمنًا َواْرُزْق أ رَبِّ اْجَعْل َهَذا بََِلً

   (ابلقرة ) 126 َوايْلَْوِم اآْلِخرِ 

ِميُع الَْعِليُم   .3 نَْت السَّ
َ
ِلَمنْيِ لََك َربَّنَا َواْجَعلْنَا ُمسْ   127َربَّنَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ

اُب  نَْت اتلَّوَّ
َ
يْنَا إِنََّك أ

ِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَ
َ
ًة ُمْسِلَمًة لََك َوأ مَّ

ُ
يَّتِنَا أ َوِمْن ُذرِّ

]يف األية "ُمسلَمني" ىلع اتلثنية، ويف ادلاعء يصح مجعها "ُمسلِمني" إن َكن املدعو هل أكِث  (ابلقرة) 128 الرَِّحيمُ 

 ِمن اثنني[ 

ْنيَا َحَسنًَة َويِف اآْلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب انلَّارِ  .4  201 َربَّنَا آِتنَا يِف ادلُّ
   (ابلقرة )



15 
 

قْدَ  .5
َ
ا َوَثبِّْت أ فِْرْغ َعلَيْنَا َصَْبً

َ
نَا ىلَعَ الَْقْوِم الََْكفِِريَن  َربَّنَا أ  250اَمنَا َوانُِّْصْ

   (ابلقرة )

   (بلقرةا ) 285 ُغْفَرانََك َربَّنَا َوِإيَلَْك الَْمِصريُ  .6

ا َكَما  .7 يْنَا إِِْصً
نَا َربَّنَا َواَل حَتِْمْل َعلَ

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
َربَّنَا اَل تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

يَن مِ  ِ لْنَا َما اَل َطاقََة نَلَا بِِه َواْعُف َعنَّا مَحَلْتَُه ىلَعَ اَّلَّ ْن َقبِْلنَا َربَّنَا َواَل حُتَمِّ
نَا ىلَعَ الَْقْوِم الََْكفِِريَن  نَْت َمْواَلنَا فَانُِّْصْ

َ
   (286 ابلقرة)َواْغِفْر نَلَا َوارمَْحْنَا أ

نَْت َربَّنَا اَل تُِزْغ قُلُوبَنَا َبْعَد إِْذ َهَديْتََنا وََهْب نَلَا مِ  .8
َ
نَْك رمَْحًَة إِنََّك أ ْن دَلُ

اُب     (ن آل عمرا ) 8 الْوَهَّ

   (آل ِعمران) 16 َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر نَلَا ُذنُوبَنَا َوقِنَا َعَذاَب انلَّارِ  .9

ْن تََشاُء  .10 ُع الُْملَْك ِممَّ اللَُّهمَّ َمالَِك الُْملِْك تُْؤِِت الُْملَْك َمْن تََشاُء َوتَْْنِ
ٍء قَِديٌر تُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِيَِدَك اْْلرَْيُ إِنَّ وَ  تُوِلُج  26َك ىلَعَ ُُكِّ ََشْ

اللَّيَْل يِف انلََّهاِر َوتُوِلُج انلََّهاَر يِف اللَّيِْل َوُُتِْرُج الََْحَّ ِمَن الَْميِِّت َوُُتِْرُج الَْميَِّت 
 ال بنيّة ادلاعء ق]وهذا ثناٌء ىلع اهلل، ويُ   (آل عمران )  27  تََشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب   ِمَن الََْحِّ َوتَْرُزُق َمنْ 

 [ بأن يْنع امللك من الظلمة ويؤتيه أهل احلق، وأن ُيقق اْلري، ويرزقنا
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ِميُع  .11 نَْت السَّ
َ
ًرا َفَتَقبَّْل ِمِنِّ إِنََّك أ رَبِّ إِِّنِّ نََذرُْت لََك َما يِف َبْطِِن حُمَرَّ

آل عمران( ]وهذا تقوهل احلامل إذا أرادت أن تنذر ودلها يلتفّرغ لطلب العلم وخدمة ادّلين.  ) 35الَْعِليُم 

 وننصح ُك من رزقه اهلل اَّّلرّية أن ينذر أحدهم َّللك[ 

اَعءِ  رَبِّ  .12 يًَّة َطيِّبًَة إِنََّك َسِميُع ادلُّ نَْك ُذرِّ    (آل عمران) 38 َهْب ِل ِمْن دَلُ

اِهِدينَ  .13 َبْعنَا الرَُّسوَل فَاْكتُبْنَا َمَع الشَّ نَْزلَْت َواتَّ
َ
آل  ) 53 َربَّنَا آَمنَّا بَِما أ

 ( عمران

ْمِرنَا  .14
َ
اَفنَا يِف أ نَا ىلَعَ َربَّنَا اْغِفْر نَلَا ُذنُوبَنَا َوإَِْسَ قَْداَمنَا َوانُِّْصْ

َ
َوَثبِّْت أ

   (نآل عمرا ) 147 الَْقْوِم الََْكِفِرينَ 

رِْض ]   .15
َ
َماَواِت َواأْل ُروَن يِف َخلِْق السَّ َربَّنَا َما َخلَْقَت َهَذا بَاِطاًل   [  َويَتََفكَّ

ْخَزيْتَُه َوَما َربَّنَا إِنََّك َمْن تُْدِخِل انلَّارَ  191ُسبَْحانََك فَِقنَا َعَذاَب انلَّاِر 
َ
 َفَقْد أ

نَْصاٍر 
َ
الِِمنَي ِمْن أ ْن آِمنُوا  192لِلظَّ

َ
َربَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا ُينَاِدي لِْْلِيَماِن أ

بَْراِر 
َ
نَا َمَع اأْل ْر َعنَّا َسيِّئَاِتَنا َوتََوفَّ  193بَِربُِّكْم فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْغِفْر نَلَا ُذنُوبَنَا َوَكفِّ

َربَّنَا َوآِتنَا َما وََعْدَتنَا ىلَعَ رُُسِلَك َواَل ُُتِْزنَا يَْوَم الِْقيَاَمِة إِنََّك اَل ُُتِْلُف 
 ]ويصّح قول: "ربنا ما خلقت السماوات واألرض باطاًل" عند ادّلاعء[  (نآل عمرا ) 194الِْميَعادَ 
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ْهلَُها  ] َربَّنَا .16
َ
الِِم أ ْخرِْجَنا ِمْن َهِذهِ الَْقْريَِة الظَّ

َ
نَْك [ أ َواْجَعْل نَلَا ِمْن دَلُ

نَْك نَِصرًيا  ِ ) 75َويِلًّا َواْجَعْل نَلَا ِمْن دَلُ م أهلها" إذا لم النساء( ]وال تُقال "أخرجنا من القرية الظال

 م فيها ويريد اْلروج منها[ يكن يف بِل يُظل

ِخ  إِِّنِّ  ] رَبِّ  .17
َ
ْمِلُك إِالَّ َنْفِِس َوأ

َ
فَافُْرْق بَيْنَنَا َوبَنْيَ الَْقْوِم  [ اَل أ

]وُُتتِّص مجلة "إِّن ال أملك إال نفِس وأخ" يف ادّلاعء، وهو داعء يلُظهر اهلل احلق،  (املائدة ) 25 الَْفاِسِقنيَ 

   ويفصل بني املؤمنني والكّفار[

   (املائدة) 83اِهِديَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُبْنَا َمَع الشَّ  .18

ِ رَبِّ الَْعالَِمنيَ  .19 ]نتقّرب   (األنعام) 162 إِنَّ َصاَلِِت َونُُسِِك َوحَمْيَاَي َوَمَماِِت َّلِلَّ

 هلل بذكر إخالص انلّية هل[ 

ينَ  .20 ْنُفَسنَا َوإِْن لَْم َتْغِفْر نَلَا َوتَرمَْحْنَا نَلَُكوَننَّ ِمَن اْْلَاَِسِ
َ
 23َربَّنَا َظلَْمنَا أ

  (عراف األ )

الِِمنيَ  .21    (األعراف )  47 َربَّنَا اَل ََتَْعلْنَا َمَع الَْقْوِم الظَّ
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َْنا َربَّنَا اْفتَْح بَيْنَنَا َوبَنْيَ قَْوِمنَا  .22 ِ تََوَّكَّ ٍء ِعلًْما ىلَعَ اَّللَّ وَِسَع َربُّنَا ُُكَّ ََشْ
نَي  نَْت َخرْيُ الَْفاحِتِ

َ
]ومعناه: اقض أو احكم أو افصل بيننا وبني قومنا   ( األعراف)  89بِاحْلَقِّ َوأ

 ]واملقصود فيهم الكفار الُمكذبني باحلق[ وذلك بأن يُظهر اهلل ااحلق، وينِّص أهل احلق[ 

نَا ُمْسِلِمنيَ  .23 ا َوتََوفَّ فِْرْغ َعلَيْنَا َصَْبً
َ
  (األعراف ) 126 َربَّنَا أ

ْدِخلْنَا يِف رمَْحَ  .24
َ
ِخ َوأ

َ
امِحِنيَ رَبِّ اْغِفْر ِل َوأِل رَْحُم الرَّ

َ
نَْت أ

َ
 151 ِتَك َوأ

 ]ويُقال يف ادلاعء: رّب اغفر ل وللمسلمني، أو ألهّل، أو ما شابه ممن يُراد ادلاعء هلم[  (األعراف )

نَْت َخرْيُ الَْغاِفِرينَ  .25
َ
نَْت َويِلُّنَا فَاْغِفْر نَلَا َوارمَْحْنَا َوأ

َ
  (األعراف ) 155 أ

ُْت وَُهَو رَبُّ الَْعْرِش الَْعِظيِم  .26 ُ اَل إهَِلَ إِالَّ ُهَو َعلَيِْه تََوَّكَّ  129َحْسيِبَ اَّللَّ
   (اتلوبة)

الِِمنَي  .27 ْنَا َربَّنَا اَل ََتَْعلْنَا فِتْنًَة لِلَْقْوِم الظَّ ِ تََوَّكَّ َوََنِّنَا بِرمَْحَِتَك  85ىلَعَ اَّللَّ
   (ونسي ) 86 ِمَن الَْقْوِم الََْكفِِرينَ 

ْنيَا َربَّنَا  [ فِرَْعْونَ  ] َربَّنَا إِنََّك آَتيَْت  .28 ْمَوااًل يِف احْلَيَاةِ ادلُّ
َ
ُه ِزينًَة َوأ

َ
َوَمََل

ْمَوالِِهْم َواْشُدْد ىلَعَ قُلُوبِِهْم فَاَل يُْؤِمنُوا 
َ
يِلُِضلُّوا َعْن َسِبيِلَك َربَّنَا اْطِمْس ىلَعَ أ

يِلمَ 
َ
 ي طىغ يف األرض[ ]وذلك يُقال يف الظالم الُمْشك اَّل  (يونس ) 88 َحَّتَّ يََرُوا الَْعَذاَب اأْل
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لََك َما لَيَْس ِل بِِه ِعلٌْم َوإِالَّ َتْغِفْر ِل َوتَرمَْحِِْن  .29
َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
رَبِّ إِِّنِّ أ

ينَ  ُكْن ِمَن اْْلَاَِسِ
َ
  (هود ) 47 أ

َحاِديِث  ] رَبِّ  .30
َ
ِويِل اأْل

ْ
َفاِطَر [ قَْد آتَيْتَِِن ِمَن الُْملِْك وََعلَّْمتَِِن ِمْن تَأ

حْلِْقِِن السَّ 
َ
ْنيَا َواآْلِخَرِة تََوفَِِّن ُمْسِلًما َوأ نَْت َوِلِيِّ يِف ادلُّ

َ
رِْض أ

َ
َماَواِت َواأْل

احِلِنيَ  ]وُُيتِّص ما بني قوسني عند ادّلاعء، أو تُذكر بعض انلّعم اليت أكرم اهلل بها ادلايع   (يوسف) 101 بِالصَّ

 بدال منه[ 

ْصنَامَ رَبِّ اْجَعْل َهَذا ابْلََِلَ آِمنًا وَ  .31
َ
ْن َنْعبَُد اأْل

َ
  ( إبراهيم ) 35 اْجنُبِِْن َوبَِِنَّ أ

فْئَِدًة ِمَن انلَّاِس َتْهوِي إيَِلِْهْم َواْرُزْقُهْم  .32
َ
اَلَة فَاْجَعْل أ َربَّنَا يِلُِقيُموا الصَّ

إَل كذا،   ]ويُقال: ربنا اجعل أفئدة من انلاس تهوي  (إبراهيم ) 37ِمَن اثلََّمَراِت لََعلَُّهْم يَْشُكُروَن 

وذلك يف املَكن اَّلي يُراد ميجء انلاس إيله. ويقال: "ربنا ارزق اهل ذلك ابلِل من اثلمرات لعلهم يشكرون" يف 

 ابلالد اليت يُطلب اْلري ألهلها[ 

يَّيِت َربَّنَا َوَتَقبَّْل ُداَعِء   .33 اَلةِ َوِمْن ُذرِّ َربَّنَا اْغِفْر   40رَبِّ اْجَعلِِْن ُمِقيَم الصَّ
 ِ يَّ َولِلُْمْؤِمِننَي يَْوَم َيُقوُم احْلَِساُب ِل َول   (م إبراهي) 41َوادِلَ
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]ويُقال يف ادلاعء: ربِّ ارحم وادَلّي كما   (اْلَساء )  24  رَبِّ ارمَْحُْهَما َكَما َربَّيَاِِّن َصِغرًيا  .34

 ربياِّن صغريا[ 

ْخرِْجِِن خُمَْرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ِل ِمْن  .35
َ
ْدِخلِِْن ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأ

َ
رَبِّ أ

نَْك ُسلَْطانًا نَِصرًيا    (اْلَساء ) 80دَلُ

وعد اهلل   ِذكر ما ]يقال بعد (اْلَساء ) 108ُسبَْحاَن َربِّنَا إِْن ََكَن وَْعُد َربِّنَا لََمْفُعواًل  .36

 عباده من خري ومغفرة ونِّص[ 

ْمِرنَا رََشًدا َربَّ  .37
َ
نَْك رمَْحًَة َوَهيِّْئ نَلَا ِمْن أ   (الكهف ) 10نَا آِتنَا ِمْن دَلُ

ُس َشيْبًا ] رَبِّ  .38
ْ
أ ُكْن بُِداَعئَِك  [ إِِّنِّ وََهَن الَْعْظُم ِمِنِّ َواْشتََعَل الرَّ

َ
َولَْم أ

ِِت اَعقًِرا َوإِِّنِّ ِخْفُت الَْمَواِلَ ِمْن َوَرايِئ َوََكنَِت ا]  4رَبِّ َشِقيًّا 
َ
َفَهْب ِل  [ ْمَرأ

نَْك َويِلًّا   )مريم(    6  َواْجَعلُْه رَبِّ رَِضيًّا  [  َويَِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب   ]  يَِرثُِِن   5ِمْن دَلُ

 ]ويستبدل ما بني قوسني بما يُناسب حال ادلايع، أو ُُتتِّص[ 

ْح ِل َصْدرِي   .39 ْمِري    25رَبِّ ارْشَ
َ
ْ ِل أ  ُعْقَدًة ِمْن لَِساِِّن   اْحلُْل وَ ]    26َويَِّسِّ

 [ ومن أراد قول َشء مهم   ]ما بني قوسني يُناسب حال ادّلاعة واْلُطباء   (28- 25طه  )  28[  َيْفَقُهوا قَْوِِل    27

  (طه) 114 رَبِّ زِْدِِّن ِعلًْما .40
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نَْت َخرْيُ الَْواِرثِنَي  .41
َ
]وهذا يناسب حال من يريد   (األنبياء ) 89رَبِّ اَل تََذْرِِن فَرًْدا َوأ

 اَّلرّية[ 

 ( ء األنبيا)  112رَبِّ اْحُكْم ِباحْلَقِّ َوَربُّنَا الرَّمْحَُن الُْمْستََعاُن ىلَعَ َما تَِصُفوَن   .42

 ]وهذا يُناسب حال املظلوم، يطلب به من اهلل إظهار احلق[ 

بُوِن  .43 ِِن بَِما َكذَّ اعة،   (39/ 26املؤمنون ) 26رَبِّ انُِّْصْ ]وهذا يُناسب حال املظلومني وادلُّ

 يطلب به من اهلل إظهار احلق[ 

ِلنَي  .44 نَْت َخرْيُ الُْمْْنِ
َ
اًل ُمبَاَرًَك َوأ نِْزلِِْن ُمْْنَ

َ
]وهذا يُناسب حال   (املؤمنون) 29رَبِّ أ

 الُمهاجرين، واملسافرين[ 

الِِمنَي رَبِّ فَاَل  .45    (املؤمنون) 94 ََتَْعلِِْن يِف الَْقْوِم الظَّ

يَاِطنِي  .46 ُعوُذ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشَّ
َ
ْن  97رَبِّ أ

َ
ُعوُذ بَِك رَبِّ أ

َ
َوأ

ونِ     (املؤمنون ) 98َُيَُْضُ

نَي  .47 امِحِ نَْت َخرْيُ الرَّ
َ
   (املؤمنون) 109َربَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر نَلَا َوارمَْحْنَا َوأ

امِحِنيَ رَبِّ  .48 نَْت َخرْيُ الرَّ
َ
   (املؤمنون) 118  اْغِفْر َوارَْحْم َوأ
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إِنََّها َساَءْت  65َربَّنَا اِْصِْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذاَبَها ََكَن َغَراًما  .49
ا َوُمَقاًما    ( الفرقان ) 66ُمْستََقرًّ

ْزَواِجنَا  .50
َ
ْعنُيٍ َواْجَعلْنَا لِلُْمتَِّقنَي َربَّنَا َهْب نَلَا ِمْن أ

َ
َة أ يَّاِتنَا قُرَّ وَُذرِّ

  (الفرقان ) 74إَِماًما

َل الُْمْؤِمِننَي  .51 وَّ
َ
ْن ُكنَّا أ

َ
ْن َيْغِفَر نَلَا َربُّنَا َخَطايَانَا أ

َ
  ( الشعراء ) 51إِنَّا َنْطَمُع أ

 املؤمنني[ ]ويُقال يف ادّلاعء: إنا نطمع أن تغفر نلا رّبنا خطايانا أن كنّا ِمن 

ي 78 َيْهِديِن  َفُهوَ  َخلََقِِن  ياَّلِ  .52 ِ  َوإَِذا 79 َويَْسِقنيِ  ُيْطِعُمِِن  ُهوَ  َواَّلَّ
ِي 80 يَْشِفنيِ  َفُهوَ  َمرِْضُت  ْن َيْغِفَر ِل  81 ُُيِْينيِ  ُثمَّ  يُِميتُِِن  َواَّلَّ

َ
ْطَمُع أ

َ
ي أ ِ َواَّلَّ

يِن  احِلِنَي  82َخِطيئَيِت يَْوَم ادلِّ حْلِْقِِن ِبالصَّ
َ
َواْجَعْل ِل  83رَبِّ َهْب ِل ُحْكًما َوأ

يِب  85 َواْجَعلِِْن ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة انلَِّعيمِ  84لَِساَن ِصْدٍق يِف اآْلِخِريَن 
َ
َواْغِفْر أِل

الِّنَي  نَْفُع َماٌل َواَل يَْوَم اَل يَ  87َواَل ُُتِْزِِن يَْوَم ُيبَْعثُوَن  86إِنَُّه ََكَن ِمَن الضَّ
 ]ومعىن "ُحكًما": معرفة األحَكم الْشعيّة والِعلم[ (88-78الشعراء )  88َبنُونَ 

بُوِن  .53 فَاْفتَْح َبيِِْن َوبَيْنَُهْم َفتًْحا َوََنِِِّن َوَمْن َمِِعَ  117رَبِّ إِنَّ قَْويِم َكذَّ
 ]يُناسب حال ادّلاعية اَّلي ظلمه قومه[  (الُشعراء ) 118ِمَن الُْمْؤِمِننَي 
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ا َيْعَملُوَن   .54 ْهِّل ِممَّ
َ
]يُناسب حال انلاس يف زمن الفنت وانتشار    (الشعراء )  169رَبِّ ََنِِِّن َوأ

 الفواحش[ 

ْوزِعْ  .55
َ
ْن رَبِّ أ

َ
يَّ َوأ َّ وىلََعَ َوادِلَ ْنَعْمَت لََعَ

َ
ْشُكَر نِْعَمتََك الَّيِت أ

َ
ْن أ

َ
ِِن أ

احِلِنَي  ْدِخلِِْن بِرمَْحَِتَك يِف ِعبَاِدَك الصَّ
َ
ْعَمَل َصاحِلًا تَرَْضاُه َوأ

َ
   (انلمل) 19أ

 16 الَْغُفوُر الرَِّحيمُ رَبِّ إِِّنِّ َظلَْمُت َنْفِِس فَاْغِفْر ِل َفَغَفَر هَلُ إِنَُّه ُهَو  .56
ُكوَن َظِهرًيا لِلُْمْجِرِمنَي 

َ
َّ فََلْن أ ْنَعْمَت لََعَ

َ
   (القصص) 17قَاَل رَبِّ ِبَما أ

الِِمنَي  .57    (القصص) 21رَبِّ ََنِِِّن ِمَن الَْقْوِم الظَّ

نَْزلَْت إَِلَّ ِمْن َخرْيٍ فَِقرٌي  .58
َ
   (القصص) 24رَبِّ إِِّنِّ لَِما أ

ِِن  .59   (العنكبوت ) 30ىلَعَ الَْقْوِم الُْمْفِسِديَن  رَبِّ انُِّْصْ

يَن تَابُوا َواتَّبَُعوا َسِبيلََك  .60 ِ ٍء رمَْحًَة وَِعلًْما فَاْغِفْر لَِّلَّ َربَّنَا وَِسْعَت ُُكَّ ََشْ
ْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّيِت وََعْدَتُهْم َوَمْن َصلََح   7َوقِِهْم َعَذاَب اجْلَِحيِم  

َ
َربَّنَا َوأ

نَْت الَْعِزيُز احْلَِكيُم مِ 
َ
يَّاتِِهْم إِنََّك أ ْزَواِجِهْم وَُذرِّ

َ
يِّئَاِت  8ْن آبَائِِهْم َوأ َوقِِهُم السَّ

يِّئَاِت يَْوَمئٍِذ َفَقْد رمَِحْتَُه وََذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم  ]ويُصح أن   (اغفر) 9َوَمْن تَِق السَّ

اعء: "فاغفر نلا ولَّلين   تابوا..."[يُقال يف ادلُّ
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احِلِنَي  .61  ]لطلب اَّلرّية[  (الصافات) 100رَبِّ َهْب ِل ِمَن الصَّ

رِْض رَبِّ الَْعالَِمنَي ـ[فَ ]  .62
َ
َماَواِت َورَبِّ اأْل ِ احْلَْمُد رَبِّ السَّ   (اجلاثية) 36َّلِلَّ

َّ وىلََعَ  .63 ْنَعْمَت لََعَ
َ
ْشُكَر نِْعَمتََك الَّيِت أ

َ
ْن أ

َ
ْوزِْعِِن أ

َ
ْن رَبِّ أ

َ
يَّ َوأ َوادِلَ
يَّيِت إِِّنِّ ُتبُْت إِيَلَْك َوإِِّنِّ ِمَن الُْمْسِلِمنيَ  ْصِلْح ِل يِف ُذرِّ

َ
ْعَمَل َصاحِلًا تَرَْضاُه َوأ

َ
 15أ
   (األحقاف)

يَماِن َواَل ََتَْعْل يِف قُلُوبِنَا  .64 يَن َسبَُقونَا بِاْْلِ ِ َربَّنَا اْغِفْر نَلَا َوِْلِْخَوانِنَا اَّلَّ
 ِ يَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك رَُءوٌف رَِحيٌم ِغالًّ ل ِ    (احلْش) 10َّلَّ

نَبْنَا َوإيَِلَْك الَْمِصرُي  .65
َ
ْنَا َوِإيَلَْك أ َربََّنا اَل ََتَْعلْنَا فِتْنًَة  4َربَّنَا َعلَيَْك تََوَّكَّ

نَْت الَْعِزيُز احْلَِكيُم 
َ
يَن َكَفُروا َواْغِفْر نَلَا َربَّنَا إِنََّك أ ِ    (املمتحنة ) 5لَِّلَّ

ٍء قَِديٌر  .66 تِْمْم نَلَا نُوَرنَا َواْغِفْر نَلَا إِنََّك ىلَعَ ُُكِّ ََشْ
َ
   (اتلحريم ) 8َربَّنَا أ

َوََنِِِّن  [ َوََنِِِّن ِمْن فِرَْعْوَن َوَعَمِلهِ ] رَبِّ ابِْن ِل ِعنَْدَك بَيْتًا يِف اجْلَنَِّة  .67
الِِمنَي   ]يُستبدل ما بني قوسني بما يُناسب، أو ُُيتِّص[  (اتلحريم ) 11ِمَن الَْقْوِم الظَّ
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يَّ َولَِمْن َدَخَل َبيْيِتَ ُمْؤِمنًا َولِلُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمنَاِت  .68 رَبِّ اْغِفْر ِل َولَِوادِلَ
الِِمنَي إِالَّ َتبَاًرا     (28 نوح)َواَل تَزِِد الظَّ

ُعوذُ  .69
َ
 3  َوقََب   إَِذا  اَغِسٍق   رَشِّ   ِمنْ وَ   2  َخلََق   َما  رَشِّ   ِمنْ   1  الَْفلَِق   بَِربِّ   أ

اثَاِت  رَشِّ  َوِمنْ   )سورة الفلق(  5 َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  رَشِّ  َوِمنْ  4 الُْعَقدِ  يِف  انلَّفَّ

ُعوذُ  .70
َ
 الْوَْسَواِس   رَشِّ   ِمنْ   3  انلَّاِس   إهَِلِ   2  انلَّاِس   َمِلِك   1  انلَّاِس   بَِربِّ   أ
ي  4  اْْلَنَّاِس  ِ نَّةِ   ِمنَ   5  انلَّاِس   ُصُدورِ   يِف   يُوَْسوُِس   اَّلَّ  )سورة انلاس(   6  َوانلَّاِس   اجْلِ

 

 * * * 
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 الدعاء من السّنة
 

غرض الكتاب تعليم األدعية الواردة يف انلصوص، ال فضائل األدعية، أو 
بيان أدعية تقال يف حاالت معينة، هلذا فإِّن سأورد ادلاعء جمرًدا عن ذكر 

احيص ُك األدعية الواردة يف السنة، وإنما مالبساته أو فضله، كما اِّن لن 
 يمكن لْلنسان تعلمها، وقوهلا يف ُك وقت. ما أرى أنه من اجلوامع اليت

جممع الزوائد ومنبع  وقد مجعت ما مجعت من الكتب الستة مع ادلاريم، ثم
 .الفوائد، للهيثيم

أما عن ُترجيها، فإن َكن يف الصحيحني أو أحدهما فإِّن أذكره وال اذكر 
غريه، وإذا َكن يف السنن اْلمسة ذكرتها، ولم أذكر ما سواها، وإذا َكن فيما 

 .سواها فإِّن أذكره

وقد أوردت األحاديث املقبولة صحيحها وحسنها، معتمًدا ىلع حمقيق 
سنن، وحسني الكتب اليت نقلت منها، وهم شعيب واألبلاِّن يف كتب ال

 سليم أسد يف ادلاريم.
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، فيه داعء جاءت بإسناد ضعيف مع بيان ضعفهاوقد أوردت األدعية اليت  
لم حسن جيوز ادلاعء به، ومع بيان ضعفه زالت نسبة الكم لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

يقله. كما انِن َتنبت ما َكن فيه اثبات صفة هلل أو ما شابه مما ال يقبل فيه 
ْن تَُصدَّ َعِنِّ وَْجَهَك يَ ، مثل حديث )إال الصحيح

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ْوَم اللَُّهمَّ أ

( عند الطَباِّن والزبار، فهذا ال أذكره، وال أجزي ادلاعء به ألن فيه الِْقيَاَمةِ 
، فبيق ان إثبات أن اهلل يصد وجهه، وهذا ال يقبل إال من حديث صحيح

 الضعيف املوجود هنا هو داعء جائز. ولم أذكر شيئًا جاء يف حديث موضوع.

 رموز العزو

 مسند أمحد ح متفق عليه ق
 صحيح ابن حبان حب ابلخاري خ
 مسند احلارث ث مسلم م
 مسند أيب يعَّل ع أبو داود  د

 الزبار ز الرتمذي ت
 الطَباِّن يف الكبري طب النسايئ ن
 الطَباِّن يف األوسط طو ابن ماجه ج
 الطَباِّن يف الصغري طغ ادلاريم ي
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 ستغفاراال

نْتللَُّهمَّ ا .1
َ
نا ىلع َعْهدك  أ

َ
نا َعبدك، َوأ

َ
نْت، خلقتِن َوأ

َ
َرِّبِّ اَل إهَِل إِالَّ أ

 ، بُوء لَك بنعمتك لََعّ
َ
َووَعدك َما اْستََطْعت. أعوذ بك من رَشّ َما صنعت، أ

نْت
َ
نُوب إِالَّ أ )ق( ]وهذا اسمه سيد  وأبوء بذنيب، فَاْغِفر ل، فَإِنَُّه اَل يْغفر اَّلُّ

 االستغفار[

نْت،  .2
َ
نُوب إِالَّ أ اللَُّهمَّ إِِّنِّ ظلمت نَفِِس ظلما كثريا، َواَل يْغفر اَّلُّ

نْت الغفور الرَِّحيم
َ
 )ق( فَاْغِفر ل مْغفَرة من عنْدك، وارمحِن، إِنَّك أ

اللَُّهمَّ اْغِفر ل َما قدمت َوَما أخرت، َوَما أَسرت َوَما أعلنت، َوَما  .3
نْت الْمُ 

َ
نْت أعلم بِِه مِن، أ

َ
نْتأ

َ
نت الُْمؤخر، اَل ِإهَل إِالَّ أ

َ
 )م( قدم َوأ

 )م(  اللَُّهمَّ اْغِفر ل َذنيب ُُكه، دقه وجله. وأوهل َوآخره، وعالنيته وَسه .4

نْت أعلم بِِه  .5
َ
ْمِري، َوَما أ

َ
اللَُّهمَّ اْغِفر ل خطيئيت وجهّل، وإَسايف يِف أ

لِك ِعنِْدي. اللَُّهمَّ مِن: اللَُّهمَّ اْغِفر ل جدي وهزِل، وخطأي وعمدي، ولك ذَ 
نْت أعلم بِِه 

َ
اْغِفر ل َما قدمت َوَما أخرت، َوَما أَسرت َوَما أعلنت، َوَما أ

نت ىلع ُك َشٍء قدير
َ
نت الُْمؤخر، َوأ

َ
نْت الُْمقدم َوأ

َ
 )ق( مِن، أ
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ِبرِينَا، وََذَكِرنَا اللَُّهمَّ اْغِفْر حِلَيِّنَا َوَميِّتِنَا، وََشاِهِدنَا واََغئِِبَنا، وََصِغرِينَا َوكَ  .6
ْنثَانَا

ُ
واغئِِبنا، امهلل َمن أحيَيته ِمنَّا فأحِيه ىلع اْليماِن، وَمن  ، وشاِهِدناَوأ

 (ج ن ت )د ُه ىلع االسالمِ توفيتُه منا فتوفَّ 

يِن  .7  )م( رَبِّ اْغِفْر ِل َخِطيئَيِت يَْوَم ادلِّ

لَُك ِبرمَْحَِتَك 
َ
ْسأ

َ
ْن َتْغِفَر ِل اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

َ
ٍء أ  )ضعيف ج( الَّيِت وَِسَعْت ُُكَّ ََشْ

 

 * * * 
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  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النيب 

زَواجه وَذريته، َكَما صليت ىلع آل  .8
َ
اللَُّهمَّ صل ىلع حممٍد وىلَع أ

زَواجه وَذريته َكَما باركت ىلع
َ
د وىلَع أ إِبَْراِهيم، إِنَّك   إِبَْراِهيم، َوبَارك ىلع حُمَمَّ

 ق()محيد جميد 

اللَُّهمَّ صل ىلع حممٍد وىلَع آل حممٍد، َكَما صليت ىلع آل إِبَْراِهيم،  .9
د وىلَع آل حممٍد، َكَما باركت ىلع آل إِبَْراِهيم، إِنَّك محيٌد جميد  َوبَارك ىلع حُمَمَّ

 )م(

د، َكَما صليت ىلع إِبَْراِهيم، إِنَّك  .10 د وىلَع آل حُمَمَّ اللَُّهمَّ صل ىلع حُمَمَّ
د َكَما باركت ىلع إِبَْراِهيم، محيٌد جميد د وىلَع آل حُمَمَّ . اللَُّهمَّ بَارك ىلع حُمَمَّ

 )ق( إِنَّك محيد جميد

د َعبدك َورَُسولك، َكَما صليت ىلع آل إِبَْراِهيم،  .11 اللَُّهمَّ صل ىلع حُمَمَّ
 )خ(َوبَارك ىلع حممٍد َوآل حممٍد، َكَما باركت ىلع إِبَْراِهيم َوآل إِبَْراِهيم 
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ٍد َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ إِبَْراِهيَم وىلََعَ آِل  .12 ٍد وىلََعَ آِل حُمَمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ حُمَمَّ
ٍد َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ إِبَْراِهيَم وىلََعَ آِل  ٍد وىلََعَ آِل حُمَمَّ إِبَْراِهيَم، َوبَاِرْك ىلَعَ حُمَمَّ

يدٌ  يٌد جَمِ  )د ت ن ج ي( إِبَْراِهيَم يِف الَعالَِمنَي إِنََّك مَحِ

ٍد َعبِْدَك َورَُسولَِك َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ إِبْرَ  .13 اِهيَم، اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ حُمَمَّ
ٍد َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ إِبَْراِهيمَ  ٍد َوآِل حُمَمَّ  )ن( َوبَارِْك ىلَعَ حُمَمَّ

 

 

 * * * 
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 االستعاذة

، َولََك احلَْمُد   اللَُّهمَّ  .14 رِْض َوَمْن ِفيِهنَّ
َ
َمَواِت َواأل نَْت َقيُِّم السَّ

َ
لََك احلَْمُد أ

َمَواِت  نَْت نُوُر السَّ
َ
، َولََك احلَْمُد أ رِْض َوَمْن ِفيِهنَّ

َ
َمَواِت َواأل لََك ُملُْك السَّ

َمَواِت َوا  نَْت َمِلُك السَّ
َ
، َولََك احلَْمُد أ رِْض َوَمْن ِفيِهنَّ

َ
رِْض، َولََك احلَْمُد َواأل

َ
أل

 ، ، َوانلَّاُر َحقٌّ ، َواجلَنَُّة َحقٌّ ، َوقَْولَُك َحقٌّ ، َوِلَقاُؤَك َحقٌّ نَْت احلَقُّ َووَْعُدَك احلَقُّ
َ
أ

، اللَُّهمَّ لََك  اَعُة َحقٌّ ، َوالسَّ ٌد َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َحقٌّ ، َوحُمَمَّ َوانلَِّبيُّوَن َحقٌّ
ْسلَْمُت، 

َ
َنبُْت، َوبَِك َخاَصْمُت، َوِإيَلَْك أ

َ
ُْت، َوإِيَلَْك أ َوبَِك آَمنُْت، وََعَليَْك تََوَّكَّ

نَْت 
َ
ْعلَنُْت، أ

َ
رُْت َوَما أ َْسَ

َ
ْرُت، َوَما أ خَّ

َ
ْمُت َوَما أ َحاَكْمُت، فَاْغِفْر ِل َما قَدَّ

نَْت 
َ
ُر، اَل إهَِلَ إِالَّ أ نَْت الُمؤَخِّ

َ
ُم، َوأ  ء: أنت قيام، وجاء: قيوم [)ق( ] جاالُمَقدِّ

رْض وملء َما ِشئْت  .15
َ
َمَوات وملء األ اللَُّهمَّ َربنَا لَك احْلَمد وملء السَّ

ْعَطيْت، َواَل معطي ملا منعت، 
َ
ء بعد، أهل اثلَّنَاء َواملْجد، اَل َمانع ملا أ من ََشْ

 )ق( َواَل ينفع َذا اجْلد ِمنْك اجْلد

ِليم، اَل إهَِل إِالَّ اهلل رب الَْعْرش الَْعِظيم، اَل اَل إهَِل إِالَّ اهلل الَْعِظيم احْلَ  .16
رْض، اَل إهَِل إِالَّ اهلل رب الَْعْرش الَْكِريم

َ
َمَوات َورب األ  إهَِل إِالَّ اهلل رب السَّ

 )ق( ]وهذا داعء الكرب[
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رِْض َذا اجلَ  .17
َ
َمَواِت َواأل نَْت الَمنَّاُن بَِديُع السَّ

َ
اَلِل اللَُّهمَّ اَل إهَِلَ إِالَّ أ

َ بِاْسِمِه )ت ن( ]سمع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص رجال يدعو بهذا فقال:  َواِْلْكَرامِ  َداَع اَّللَّ
َجاَب 

َ
ي إَِذا ُديِعَ بِِه أ ِ ْعَظِم، اَّلَّ

َ
 [األ

ابَِض لَِما بََسْطَت، َواَل بَاِسَط لَِما  .18
اللَُّهمَّ لََك احْلَْمُد ُُكُُّه، اللَُّهمَّ اَل قَ

ْضلَلَْت، َواَل ُمِضلَّ لَِمْن َهَديَْت، َواَل ُمْعِطَي لَِما َقبَْضَت، َواَل 
َ
َهاِدَي لَِما أ

بَْت،  َمنَْعَت، َواَل  ْعَطيَْت، َواَل ُمَقرَِّب لَِما بَاَعْدَت، َواَل ُمبِْعَد لَِما قَرَّ
َ
َمانَِع لَِما أ

لَُك اللَُّهمَّ ابُْسْط َعلَيْنَا ِمْن بََرََكِتَك َورمَْحَِتَك َوفَْضِلَك وَ 
َ
ْسأ

َ
ِرْزقَِك، اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

لَُك انلَِّعيَم يَْوَم الِْعيلَِة، 
َ
ْسأ

َ
ي اَل َُيُوُل َواَل يَُزوُل، اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ ِ انلَِّعيَم الُْمِقيَم اَّلَّ

ْعَطيْتَنَا، َورَشِّ َما َمنَ 
َ
ْمَن يَْوَم اْْلَوِْف، اللَُّهمَّ اَعئٌِذ بَِك ِمْن رَشِّ َما أ

َ
ْعَت ِمنَّا، َواأْل

هْ إيَِلْنَا الُْكْفَر َوالُْفُسوَق  يَماَن، َوَزيِّنُْه يِف قُلُوبِنَا، َوَكرِّ اللَُّهمَّ َحبِّْب إيَِلْنَا اْْلِ
ْحِينَا ُمْسِلِمنَي، 

َ
نَا ُمْسِلِمنَي، َوأ اِشِديَن، اللَُّهمَّ تََوفَّ َوالِْعْصيَاَن، َواْجَعلْنَا ِمَن الرَّ

حْلِْقنَا ِبالصَّ 
َ
يَن َوأ ِ احِلِنَي، َغرْيَ َخَزايَا َواَل َمْفتُونِنَي، اللَُّهمَّ قَاِتِل الَْكَفَرَة اَّلَّ

وَن َعْن َسِبيِلَك، َواْجَعْل َعلَيِْهْم رِْجَزَك وََعَذابََك،  بُوَن رُُسلََك، َويَُصدُّ يَُكذِّ
وتُوا الِْكتَاَب إهَِلَ اْْلَلِْق 

ُ
يَن أ ِ  )ح( اللَُّهمَّ قَاِتْل َكَفَرَة اَّلَّ
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ن  .19
َ
ُعوذ بك أ

َ
ُعوذ بك من اجْلُْْب، َوأ

َ
اللَُّهمَّ إِِّنِّ أعوذ بك من ابْلُْخل، َوأ

ُعوذ بك من َعَذاب الَْقَْب 
َ
ال، َوأ جَّ ُعوذ بك من فتْنَة ادلَّ

َ
 أرد إََِل أرذل الُْعمر، َوأ

 )خ(

اللَُّهمَّ إِِّنِّ أعوذ بك من َزَوال ِنْعَمتك، وحتول اعفيتك، وفجاءة  .20
 )م( يع سخطكنقمتك، ومََجِ 

 )م( اللَُّهمَّ إِِّنِّ أعوذ بك من رَشّ َما عملت، َومن رَشّ َما لم أعمل .21

ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َسْمِِع، َوِمْن رَشِّ بََِّصِي، َوِمْن رَشِّ لَِساِِّن،  .22
َ
اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

  (ن ت )دَوِمْن رَشِّ قَليِْب، َوِمْن رَشِّ َمِنِيِّ 

ُعوذُ  .23
َ
ُعوُذ ِبُمَعاَفاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتَك، اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

َ
 بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوأ

ثْنَيَْت ىلَعَ َنْفِسَك 
َ
نَْت َكَما أ

َ
ْحيِص َثنَاًء َعلَيَْك، أ

ُ
ُعوُذ ِبَك ِمنَْك اَل أ

َ
 ن  ت  )د  َوأ
 (ج

لَّة، وأعوُذ بَك ِمن أن    امهللّ .24 ْظِلَم  إِّن أعوُذ بَك ِمن الَفقِر، والِقلَّة، واَّلِّ
َ
أ

ظلَمَ 
ُ
 (ن )د أو أ
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ْظِلَم أو  .25
َ
، أو أ َزلَّ

ُ
زلَّ أو أ

َ
، أو أ َضلَّ

ُ
ِضلَّ أو أ

َ
اللَُّهم اِّن أعوُذ بَِك أن أ

ظلََم، أو أجَهل أو جُيَْهل ىلَعَّ 
ُ
 (ج )د أ

ِل اَعِفيَِتَك، وفُجاءةِ  .26 امهلل إِّن أعوذ بك ِمن َزواِل نِغَمِتك، وحَتَوُّ
 )د( نِْقَمِتَك، ومَجيِع َسَخِطَك 

ْخاَلقِ  .27
َ
َقاِق، َوانلَِّفاِق، وَُسوِء اأْل ُعوُذ بَِك ِمَن الشِّ

َ
 (ن )د اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

ُعوُذ ِبَك ِمَن  .28
َ
ِجيُع، َوأ ُعوُذ بَِك ِمَن اجْلُوِع، فَإِنَُّه بِئَْس الضَّ

َ
اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

َها بِئَْسِت ابْلَِطانَةُ   (ج ن )د اْْلِيَانَِة، فَإِنَّ

بَك ِمن األربع: ِمن ِعلْم ال يَنَفُع، وِمن قلٍب ال ُيَشُع،    إِّن أعوذُ   امهللّ .29
 (ج ن ت )د وِمن نَفٍس التَشبَُع، وِمن ُداعٍء ال يُسَمعُ 

 )د( امهللَّ إِّن أعوُذ بَك ِمن َصالةٍ ال َتنَْفعُ  .30

 امهلل إِّن أعوُذ بَك ِمن الََبَِص واجلُنون، واجلُذاِم، وِمن سيئ األسَقام .31
 )د( 
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إِّن أعوُذ بوْجهَك الكريم، وَّكماِتك اتلاّمِة، من رشِّ ما أنَت آخٌذ   اللَُّهمِّ  .32
بناصيِته، امهلل أنَت تَكِشُف الَمْغَرَم واملأَثَم، اللَُّهَم ال ُيْهَزُم ُجنُْدَك، وال 

، سبحانَك وِبمِدك  )د( ُُيلَُف وْعُدك، وال يَنَفُع ذا اجلَدِّ منك اجلَدُّ

33.  
َ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَهمِّ َواحلََزِن َوالَعْجِز َوالَكَسِل َوابُلْخِل وََضلَِع اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

يِْن َوَقْهِر الرَِّجالِ  ثَِم َوالَْمْغَرمِ )د ت(  ادلَّ
ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَْمأ

َ
 )ت ن( اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

ُعوُذ ِبَك مِ  .34
َ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَْعْجِز َوالَْكَسِل، َوأ

َ
َن الَْقْسَوةِ، اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

َقاِق،  ُعوُذ بَِك ِمَن الُْفُسوِق، َوالشِّ
َ
لَِّة، َوالَْمْسَكنَِة، َوأ َوالَْغْفلَِة، َوالَْعيْلَِة، َواَّلِّ

َمِم، َوابْلََكِم، َواجْلُنُوِن،  ُعوُذ ِبَك ِمَن الصَّ
َ
َياِء، َوأ ْمَعِة، َوالرِّ َوانلَِّفاِق، َوالسُّ

سْ 
َ
 )طغ( َقامِ َواجْلَُذاِم، وََسيِِّئ اأْل

مواِت واألرِض، اعلَم الغيِب والشهادةِ، أنَت ربُّ ُكِّ  .35 اللَُّهمَّ فاِطَر السَّ
َشِء، واملالئكُة يشَهدون، أنك ال هلإَ إاَل أنَت، فإنا نعوُذ بَك ِمن رَشِّ أنفِسنا، 

ُه إ ِكِه، وأن نقرتَِف ُسوءاً ىلع أنُفِسنا، أو َنُرَّ َل وِمْن رشِّ الشيطاِن الرجيِم ورِشْ
 )د( ُمسِلمٍ 
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ٍء  .36 رِْض، رَبَّ ُُكِّ ََشْ
َ
َمَواِت َواأل َهاَدةِ، فَاِطَر السَّ اللَُّهمَّ اَعلَِم الَغيِْب َوالشَّ

يَْطاِن  ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َنْفِِس َوِمْن رَشِّ الشَّ
َ
نَْت، أ

َ
ْن اَل ِإهَلَ ِإالَّ أ

َ
ْشَهُد أ

َ
َوَمِليَكُه، أ

ِكهِ  قرَْتَِف ىلَعَ  َورِشْ
َ
ْن أ

َ
ُه إََِل ُمْسِلمٍ  َوأ ُجرَّ

َ
ْو أ

َ
 ( ي )ت َنْفِِس ُسوًءا أ

ْهَواءِ  .37
َ
ْعَماِل َواأل

َ
ْخاَلِق، َواأل

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن ُمنَْكَراِت األ

َ
 )ت(  اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

ُعوُذ ِبَك  .38
َ
َدِّي، َوالَْهْدِم، َوالَْغَرِق، َواحْلَِريِق، َوأ ُعوُذ بَِك ِمَن الرتَّ

َ
اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

ُموَت يِف َسِبيِلَك ُمْدِبًرا، 
َ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
يَْطاُن ِعنَْد الَْموِْت، َوأ ْن َيتََخبََّطِِن الشَّ

َ
أ

يًغا ُموَت دَلِ
َ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
 )ن( َوأ

َفِر، َوَكآبَِة الُْمنَْقلَِب، َواحْلَْوِر َبْعَد  .39 ُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثَاِء السَّ
َ
اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

ْهِل َوالَْمالِ  الَْكْوِر،
َ
 )ج( وََدْعَوةِ الَْمْظلُوِم، وَُسوِء الَْمنَْظِر يِف اأْل

يِق يَْوَم احْلَِساِب  .40 ُعوُذ بَِك ِمَن الضِّ
َ
 )طب( اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

ِجْرِِن ِمْن  .41
َ
ْذِهْب َغيَْظ قَليِْب، َوأ

َ
اللَُّهمَّ رَبَّ انلَّيِبِّ اْغِفْر ِل َذنيِْب، َوأ

ِت الِْفنَتِ  ْحيَيْتَنَا ُمِضالَّ
َ
 )ح( َما أ

وِء، َوِمْن َساَعِة  .42 وِء، َوِمْن يَلْلَِة السُّ ُعوُذ بَِك ِمْن يَْوِم السُّ
َ
اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

وِء يِف َداِر الُْمَقاَمةِ  وِء، َوِمْن َجاِر السُّ وِء، َوِمْن َصاِحِب السُّ  )طب( السُّ
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َمِم َوابْلَكَ  .43 ُعوُذ بَِك ِمَن الصَّ
َ
ثَِم اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَْمأ

َ
ِم، َوأ

ُعوُذ بَِك ِمَن الَْغمِّ 
َ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَْهمِّ  -َوالَْمْغَرِم، َوأ

َ
 )ز( َيْعِِن: الَْغَرَق، َوأ

يَْطاِن الرَِّجيِم، ِمْن َهْمِزهِ، َوَنْفِخِه، َوَنْفِثهِ  ❖ ُعوُذ بَِك ِمَن الشَّ
َ
 اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

ِكهِ )ضعيف ج(    )ضعيف ح( َورِشْ

ا َغرْيَ خُمٍْز َواَل فَاِضٍح،  ❖ لَُك ِعيَشًة تَِقيًَّة َوِميتًَة َسِويًَّة َوَمَردًّ
َ
اللَُّهمَّ إِنَّا نَْسأ

ُخْذنَا َبْغتًَة َواَل ُتْعِجلْنَا َعْن َحقر َواَل وَِصيٍَّة، اللَُّهمَّ 
ْ
ًة َواَل تَأ

َ
اللَُّهمَّ اَل ُتْهِلْكنَا َفْجأ

لَُك 
َ
ْنيَا، إِنَّا نَْسأ الَْعَفاَف َوالِْغىَن َواتلََُّق َوالُْهَدى وَُحْسَن اَعقِبَِة اآْلِخَرِة َوادلُّ

ْمَعِة يِف ِديِنَك، يَا ُمَقلَِّب الُْقلُوِب  يَاِء َوالسُّ َقاِق َوالرِّ كِّ َوالشِّ َوَنُعوُذ بَِك ِمَن الشَّ
اُب اَل تُِزْغ قُلُوبَنَا َبْعَد إِْذ َهَديْتَنَا وََهْب نَلَا مِ  نَْت الَْوهَّ

َ
نَْك رمَْحًَة إِنََّك أ  ْن دَلُ

 )منكر اْلسناد، ولوال طيب ألفاظه ما ذكرته طب(

 * * * 
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 الدعاء جوامع

ْحِيِِن َما َعِلْمَت احْلَيَاُة  .44
َ
اللَُّهمَّ بِِعلِْمَك الَْغيَْب َوُقْدَرِتَك ىلَعَ اْْلَلِْق أ

ا ِل َوتََوفَِِّن إَِذا ََكنَِت الَْوفَاةُ  لَُك َخْشيَتََك يِف الَْغيِْب   َخرْيً
َ
ْسأ

َ
ا ِل اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ َخرْيً

َهاَدةِ َوََّكَِمَة الَْعْدِل َواحْلَقِّ يِف الَْغَضِب والرضا وأسألك القصد يف الفقر  َوالشَّ
لَُك الرَِّضا َبعْ 

َ
ْسأ

َ
َة َعنْيٍ اَل َتنَْقِطُع َوأ لَُك نَِعيًما اَل يَِبيُد َوقُرَّ

َ
ْسأ

َ
َد الَْقَضاِء والغنا َوأ

ْوَق  لَُك الشَّ
َ
ْسأ

َ
َة انلََّظِر إََِل وَْجِهَك َوأ لَُك ََّلَّ

َ
ْسأ

َ
لَُك بَرَْد الَْعيِْش َبْعَد الَْموِْت َوأ

َ
ْسأ

َ
َوأ

ةٍ َواَل فِتْنٍَة ُمِضلٍَّة اللَُّهمَّ َزيِّنَّا بزينة اْليمان  اَء ُمَِضَّ إََِل ِلَقائَِك يِف َغرْيِ ََضَّ
 حب(ن )واجعلنا هداة مهتدين 

اللَُّهمَّ اقِْسْم نَلَا ِمْن َخْشيَِتَك َما َُيُوُل بَيْنَنَا َوبَنْيَ َمَعاِصيَك، َوِمْن  .45
ْنيَا،  ُن ِبِه َعلَيْنَا ُمِصيبَاِت ادلُّ َطاَعِتَك َما ُتبَلُِّغنَا بِِه َجنََّتَك، َوِمَن ايَلِقنِي َما ُتَهوِّ

بَْصاِرنَا َوقُ 
َ
ْسَماِعنَا َوأ

َ
ْحيَيْتَنَا، َواْجَعلُْه الَوارَِث ِمنَّا، َواْجَعْل َوَمتِّْعنَا بِأ

َ
ِتنَا َما أ وَّ

نَا ىلَعَ َمْن اَعَدانَا، َواَل ََتَْعْل ُمِصيبَتَنَا يِف ِدينَِنا،  َرنَا ىلَعَ َمْن َظلََمنَا، َوانُِّْصْ
ْ
ثَأ

 ُ نَا َواَل َمبْلََغ ِعلِْمنَا، َواَل ت ْكََبَ َهمِّ
َ
ْنيَا أ  َسلِّْط َعلَيْنَا َمْن اَل يَرمَْحُنَاَواَل ََتَْعِل ادلُّ

 )ت(
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َمِتَك، نَاِصيَيِت بِيَِدَك، َماٍض يِفَّ  .46
َ
اللُهمَّ إِِّنِّ َعبُْدَك، َواْبُن َعبِْدَك، اْبُن أ

ْو 
َ
يَْت بِِه َنْفَسَك، أ لَُك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو لََك، َسمَّ

َ
ْسأ

َ
ُحْكُمَك، َعْدٌل يِفَّ َقَضاُؤَك، أ

نَْزتْلَُه يِف ِكتَ 
َ
ثَْرَت ِبِه يِف ِعلِْم الَْغيِْب أ

ْ
ِو اْستَأ

َ
َحًدا ِمْن َخلِْقَك، أ

َ
ْو َعلَّْمَتُه أ

َ
ابَِك، أ

ْن ََتَْعَل الُْقْرآَن َربِيَع قَليِْب، َونُوَر َصْدرِي، وَِجاَلَء ُحْزِِن، َوَذَهاَب 
َ
ِعنَْدَك، أ

 (حب )ح َهيمِّ 

ِِن ىلَعَ اللَُّهمَّ َمتِّْعِِن بَِسْمِِع َوَبَِّصِي َواْجَعلْ  .47 ، َوانُِّْصْ ُهَما الَوارَِث ِمِنِّ
رِي 

ْ
 )ت( َمْن َيْظِلُمِِن، وَُخْذ ِمنُْه بِثَأ

ا ِل  .48 ا ِل، َوتََوفَِِّن إَِذا ََكنَِت الَوفَاُة َخرْيً ْحِيِِن َما ََكنَِت احلَيَاُة َخرْيً
َ
 اللَُّهمَّ أ

َحُدُكُم الَْموَْت لَُِضر   يقوهل اَّلي تمىن املوت، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »  (ج  ن  )ت
َ
اَل َيَتَمىنَّ أ

 « احلديثتََمنِّيًا الَْموَْت، فَلْيَُقلنََزَل بِِه، فَإِْن ََكَن اَل بُدَّ مُ 

رضني، اَعلم  .49
َ
َمَوات َواأْل اللَُّهمَّ رب ِجَْبِيل وميَكل وإَسافيل، فاطر السَّ

 
َ
َهاَدة، أ نْت حتكم بنَي ِعبَادك ِفيَما ََكنُوا ِفيِه َُيْتَِلُفوَن. اهدِّن ملا الَْغيْب َوالشَّ

اط ُمْستَِقيم  )م( اْختلف ِفيِه من احْلق بإذنك، إِنَّك تهدي من تَشاء ِإََل ِِصَ
 ويف السنن "وميَكئيل"
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ْمِري، َوأْصلح ل دنياي الَّيِت  .50
َ
ي ُهَو عصَمة أ ِ اللَُّهمَّ أصلح ل ديِن اَّلَّ

ِفيَها معاَش، َوأْصلح ل آخرِت الَّيِت ِفيَها معادي، َواجَعل احْلَيَاة ِزيَاَدة ل يِف 
 )م( ُك خري، َواجَعل الَْموْت َراَحة من ُك رَشّ 

لَُك ِمَن اْْلرَْيِ ُُكِِّه اَعِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمُت ِمنُْه َوَما لَْم  .51
َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

ُعوذُ 
َ
ْعلَْم، َوأ

َ
ْعلَْم، أ

َ
ِّ ُُكِِّه اَعِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمُت ِمنُْه َوَما لَْم أ  بَِك ِمَن الْشَّ

ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما اَعَذ 
َ
لََك َعبُْدَك َونَِبيَُّك، َوأ

َ
لَُك ِمْن َخرْيِ َما َسأ

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

 ُ ل
َ
ْسأ

َ
ْو َعَمٍل، بِِه َعبُْدَك َونَِبيَُّك، اللَُّهمَّ ِإِّنِّ أ

َ
َك اجْلَنََّة َوَما قَرََّب إيَِلَْها ِمْن قَْوٍل أ

ْن ََتَْعَل ُُكَّ 
َ
لَُك أ

َ
ْسأ

َ
ْو َعَمٍل، َوأ

َ
ُعوُذ ِبَك ِمَن انلَّاِر َوَما َقرََّب إيَِلَْها ِمْن قَْوٍل أ

َ
َوأ

ا   )ج( قََضاٍء قََضيْتَُه ِل َخرْيً

لَُك الُْمَعافَاَة يِف  .52
َ
ْسأ

َ
ْنيَا َواآْلِخَرةِ اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ  )ج( ادلُّ

قاِتُل  .53
ُ
ُصوُل، وبَِك أ

َ
ُحول، وبَِك أ

َ
نَْت َعُضِدي ونَصريي، بَِك أ

َ
د )  امهلل أ

 ت(

ِ الَْعِّلِّ الَْعِظيمِ  .54 َة إِالَّ ِباَّللَّ ُجوُل، َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ
َ
ُصوُل َوبَِك أ

َ
 اللَُّهمَّ بَِك أ

 طب طو( فيه ضعف)
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اللَُّهمَّ اْجَعل ل يِف قليِب نورا، َويِف لساِّن نورا، َويِف َسْمِِع نورا، َويِف  .55
بَِِّصي نورا، َومن فَوِِق نورا، َومن حتيت نورا، وََعن يَِميِن نورا، وََعن شَمال 
نورا، َومن بنَي يَدي نورا، َومن َخليْف نورا، َواجَعل ل يِف نَفِِس نورا، َوأعظم 

 ل نورا 

مَّ إِِّنِّ أعوذ بك من علٍم اَل ينفع، َومن قلٍب اَل ُيشع، َومن نفٍس اللَّهُ  .56
 )م(اَل تشبع، َومن َدْعَوة اَل يُْستََجاب لََها 

ِق َوالَمْغِرِب،  .57 اللَُّهمَّ بَاِعْد َبيِِْن َوبَنْيَ َخَطايَاَي، َكَما بَاَعْدَت بنَْيَ الَمْْشِ
ِِن ِمَن اْلََطايَا َكَما يُ  نَِس، اللَُّهمَّ اْغِسْل اللَُّهمَّ َنقِّ ْبيَُض ِمَن ادلَّ

َ
نََقَّ اثلَّوُْب األ

 )ق( َخَطايَاَي بِالَْماِء َواثلَّلِْج َوالََبَدِ 

ُعوذ بك من الَْهرم، اللَُّهمَّ إِِّنِّ أعوذ بك من الَْعجز والكسل، .58
َ
وأرذل  َوأ

ُعوذ بك من اجْلُْْب  الُْعمر،
َ
ُعوذ بك من عَ َوأ

َ
َذاب الَْقَْب، ، واهلرم، َوابْلخل. َوأ

ُعوذ بك من فتْنَة املْحيا َوالَْمَمات
َ
نْت خري .  َوأ

َ
اللَُّهمَّ آٍت نَفِِس تقواها، وزكها أ

نْت َويلَها وموالها. 
َ
 ع من أكِث من رواية[]جممَّ  )ق(من زَكها، أ

َقاِء، وَُسوِء الَقَضاِء، وَشَ  .59 ِ ِمْن َجْهِد ابَلالَِء، وََدرَِك الشَّ َماتَِة َتَعوَُّذوا ِباَّللَّ
ْعَداِء 

َ
 )خ(األ
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ْعَداءِ  .60
َ
، وََشَماتَِة اأْل يِْن، وََغلَبَِة الَْعُدوِّ ُعوُذ بَِك ِمْن َغلَبَِة ادلَّ

َ
 اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

 )ن(

إن صالِت ونُُسِك وحَمياَي ومماِت هلل رب العاملني، ال رشيَك هل،  .61
ُل املسلمني، امهللَ أنت الَمِلُك ال هلإَ  ِمرُت وأنا أوَّ

ُ
 ل إال أنَت، أنَت وبذلك أ

فُت بذنيب، فاغِفر ل ذنوِّب مجيعاً، ال  رِّب، وأنا عبُدَك، ظلمُت نفِس، واعرَتَ
يغِفُر اَّلنوَب إال أنَت، واهِدِّن ألحَسِن األخالِق، ال َيْهِدي ألحَسِنها إال أنَت، 

ه واْلرُي ُكُ  واِصِْف عِن سيِّئها، ال يِّصُِف سيئها إال أنت، بليَك وَسعَديَك،
، أنا بك وإيلك، تباركَت وتعايَلَت، أستَغِفُرَك يََديَك، والُْش ليس إيلك يف

 " خمتلف يف صحته[والُْش ليس إيلك ( ]لفظ " ي ن )د وأتوُب إيلك

ْحَسِنَها  .62
َ
ْخاَلِق اَل َيْهِدي أِل

َ
ْحَسِن اأْل

َ
ْعَماِل َوأ

َ
ْحَسِن اأْل

َ
اللَُّهمَّ اْهِدِِّن أِل

نَْت، َوقِِِن 
َ
نَْت إِالَّ أ

َ
ْخاَلِق اَل ييَِق َسيِّئََها إِالَّ أ

َ
ْعَماِل وََسيَِّئ اأْل

َ
 )ن( َسيَِّئ اأْل

املسجَد، فإذا هو برجِل قد -صَّل اهلل عليه وسلم  -دخل رسوُل اهلل .63
ُد، وهو يقول: امهلل إِّن أسألَُك يا اهلُل األحُد الصمُد،  قض صالتَه وهو يتشهَّ

ُكفواً أحٌد، أن تَغِفَر ل ذنوِّب، إنك أنْت  اَّلي لم يِل ولم يُودَل، ولم يكن هل
 ( جن ت  )د الغفوُر الرحيُم، قال: فقال: "قد ُغِفَر هل، قد ُغِفَر هل " ثالثاً 
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يَك لََك،  .64 نَْت، وَْحَدَك اَل رَشِ
َ
نَّ لََك احْلَْمَد، اَل ِإهَلَ إِالَّ أ

َ
لَُك بِأ

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

َموَ  ْكَرامِ الَْمنَّاُن، بَِديُع السَّ رِْض، ُذو اجْلاََلِل َواْْلِ
َ
َسِمَع انلَّيِبُّ َصَّلَّ )ج(  اِت َواأْل
ي إَِذا  فقال: اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم رَُجاًل َيُقوهُل  ِ ْعَظِم، اَّلَّ

َ
َ بِاْسِمِه اأْل َل اَّللَّ

َ
»لََقْد َسأ

َجاَب«
َ
ْعَطى، َوإَِذا ُديِعَ بِِه أ

َ
 ُسئَِل بِِه أ

  َهائَِمَك، وانُْش رمََحتََك، وأَح بَِلك امليتاسِق ِعباَدك وبَ  امهللّ .65

اَل إهَِل إِالَّ اهلل وَحده اَل رشيك هَلُ، اهلل أكَب َكِبريا، َواحْلَْمد هلل كثريا،  .66
ة إِالَّ ِباَّللَّ الَْعِزيز احْلَِكيم اللَُّهمَّ  وَُسبَْحان اهلل رب الَْعاملني، اَل حول َواَل قُوَّ

 )ق( ، وارزقِن، واََعفِِن اْغِفر ل، وارمحِن، واهدِّن

اللَُّهمَّ اعفِِن يف بََدِّن، امهلل اعفِِِن يف َسْمِِع، اللَُّهمَّ اعفِن يف بََِّصي،  .67
 ت()د  ال هلإَ إال أنت

لك  .68
َ
سأ

َ
 )م( الُهَدى َواتلََُّق َوالَعَفاَف َوالِغىَن اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

ْن ِسَواكَ اللَُّهمَّ اْكِفِِن ِِبَاَللَِك َعْن  .69 ْغِنِِن ِبَفْضِلَك َعمَّ
َ
 َحَراِمَك، َوأ

 )ت(
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نُوب  .70 اللَُّهمَّ طهرِن باثللج َوالَْبد َوالَْماء ابْلَارِد، اللَُّهمَّ طهرِن من اَّلُّ
ْبيَض من ادلنس

َ
 )خ( واْلطايا َكَما ينَق اثلَّوْب اأْل

اللَُّهمَّ بَارك نلا  اللَُّهمَّ بَارك نلا يِف مدينتنا، اللَُّهمَّ بَارك نلا يِف صاعنا، .71
مَّ اْجَعل َمَع يِف مدنا، اللَُّهمَّ بَارك نلا يِف صاعنا، اللَُّهمَّ بَارك نلا يِف مدينتنا، اللَّهُ 

 (ي بنحوه ج )ت اللَُّهمَّ بَارِْك نَلَا يِف ثَِماِرنَا )م( الَْبَكة بركتني

رْض َورب الَْعْرش الَْعِظي .72
َ
َمَوات َورب األ م، َربنَا َورب اللَُّهمَّ رب السَّ

يل َوالْفْرقَان، أعوذ بك  َْنِ ء، فالق احْلّب وانلوى، ومْنل اتلَّْوَراة َواْْلِ ُك ََشْ
نْت األول فَلَيَْس قبلك َشٌء، 

َ
نْت آخٌذ بناصيته. اللَُّهمَّ أ

َ
من رَشّ ُك َشٍء أ

 
َ
ء، َوأ اِهر فَلَيَْس فَْوقك ََشْ نت الظَّ

َ
ء، َوأ نت اآلخر فَلَيَْس بْعدك ََشْ

َ
نت َوأ

ء، اقِْض َعنَّا ادّلين، وأغننا من الْفقر  )م( ابْلَاِطن فَلَيَْس ُدونك ََشْ

َء َبْعَدَك، اللَُّهمَّ  .73 نَْت اآْلِخُر اَل ََشْ
َ
َء َقبْلََك، َوأ ُل فَاَل ََشْ وَّ

َ
نَْت اأْل

َ
اللَُّهمَّ أ

ُعوُذ بَِك ِمَن 
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن ُُكِّ َدابٍَّة نَاِصيَتَُها بِيَِدَك، َوأ

َ
ثِْم َوالَْكَسِل، َوِمْن أ اْْلِ

ُعوُذ بَِك 
َ
، َوِمْن فِتْنَِة الِْغىَن َوِمْن فِتْنَِة الَْفْقِر، َوأ َعَذاِب انلَّاِر َوِمْن َعَذاِب الَْقَْبِ

ْبيََض 
َ
يَْت اثلَّوَْب اأْل ثَِم َوالَْمْغَرِم، اللَُّهمَّ َنقِّ قَليِْب ِمَن اْْلََطايَا َكَما َنقَّ

ْ
ِمَن الَْمأ

ِق َوالَْمْغِرِب،   ِمنَ  ْدَت بنَْيَ الَْمْْشِ ْد َبيِِْن َوبَنْيَ َخِطيئَيِت َكَما َبعَّ نَِس، اللَُّهمَّ َبعِّ ادلَّ
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اَعِء، وََخرْيَ  لَِة، وََخرْيَ ادلُّ
َ
لَُك َخرْيَ الَْمْسأ

َ
ْسأ

َ
ٌد َربَُّه، اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ َل حُمَمَّ

َ
َهَذا َما َسأ

، وََخرْيَ اثلََّواِب، وََخرْيَ احْلَيَاةِ، وََخرْيَ الَْمَماِت، َوثَبِّتِِْن انلََّجاِح، وََخرْيَ الَْعَملِ 
ِحقَّ إِيَماِِّن،

َ
ْل َمَواِزيِِن، َوأ َواْرَفْع َدرََجيِت، َوَتَقبَّْل َصاَلِِت، َواْغِفْر َخِطيئَيِت،   َوَثقِّ

رََجاِت الُْعاَل ِمَن اجْلَنَِّة، آِمنَي، اللَُّهمَّ  لَُك ادلَّ
َ
ْسأ

َ
 َوََنِِِّن ِمَن انلَّاِر، َوَمْغِفَرًة َوأ

لَُك َخاَلًصا ِمَن انلَّاِر 
َ
ْسأ

َ
اِلَح، آِمنَي، اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ َل الصَّ بِاللَّيِْل َوانلََّهاِر، َوالَْمْْنِ

ْن ُتبَارَِك ِل يِف َنْفِِس،
َ
لَُك أ

َ
ْسأ

َ
ْدِخلِِْن اجْلَنََّة آِمنًا، اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

َ
َويِف  َسالًِما، َوأ

ْهِّل، َويِف حَمْيَاَي، َويِف َسْمِِع َويِف بََِّصِي، َويِف ُروَِح، 
َ
ُخلُيِق، َويِف َخِليَقيِت، َوأ

ْل َحَسنَاِِت،  ْهِّل، َويِف حَمْيَاَي َويِف َمَماِِت، اللَُّهمَّ َوَثقِّ
َ
َويِف ُخلُيِق َويِف َخِليَقيِت، َوأ

رََجاِت الُْعاَل ِمَن اجْلَ  لَُك ادلَّ
َ
ْسأ

َ
 )طب طو( نَِّة، آِمنيَ َوأ

 اِْصِْف قُلُوبَنَا )م(   اللَُّهمَّ مِّصف الُْقلُوب، ِصف قُلُوبنَا ىلع َطاَعتك .74
 )ح( َثبِّْت قَليِْب ىلَعَ َطاَعِتَك  )ح( إََِل َطاَعِتَك 

 )ح( يَا ُمَقلَِّب الُْقلُوِب، َثبِّْت قَليِْب ىلَعَ ِديِنَك  .75

ُمبَاَرًَك ِفيِه، غري مكيفر َواَل مودٍع، َواَل احْلَمد هلل محداً كثريا طيبا  .76
 )خ( ُمْستَْغىن َعنُه، َربنَا

 0000 امهلل افتح نلا أبواب رمحتك، وسهل نلا أبواب رزقك .77
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اللَُّهمَّ اْهِدِِّن ِفيَمْن َهَديَْت، واََعفِِِن ِفيَمْن اَعَفيَْت، َوتََولَِِّن ِفيَمْن  .78
َْت، َوبَاِرْك ِل   ْعَطيَْت، َوقِِِن رَشَّ َما قََضيَْت، فَإِنََّك َتْقِِض َواَل ُيْقَض تََويلَّ

َ
ِفيَما أ

 (ي ج ن ت )د َعلَيَْك، َوإِنَُّه اَل يَِذلُّ َمْن َوايَلَْت، َتبَاَرْكَت َربَّنَا َوَتَعايَلَْت 

، وامُكر ل وال تَمُكر  .79 ِن وال تَنُِّص لَعَّ ، وانُِّصْ رَبِّ أعِنِّ وال تُِعْن ىلعَّ
، وانُِّصِن ىلع من َبىَغ لَع، امهلل اجعلِْن لَك لَعَّ  ، واْهِدِّن ويَِّس ُهَداَي إلَّ

رَبِّ تَقبَّل   -أو ُمنيباً    -َشاكراً، لََك ذاكراً، لك َراهباً، لك ِمطوااعً، إيلك خُمِبتاً  
توبيت، واغِسْل حْوبيت، وأِجْب َدعوِت، وثبّْت ُحجيت، واْهِد قليب، وَسدْد 

 )د( َسِخيَمَة قليبلساِّن، واسلُل 

 )د( اللُهمَّ أعِن ىلع ِذْكِرَك وُشْكِرَك وُحْسِن ِعباَدتك .80

لْهم، امهلل إنهم ُعَراٌة فاْكُسُهم، امهلل إنَُّهم ِجياٌع  .81 امهلل إنهم ُحَفاٌة فامْحِ
فأْشِبْعُهم" ففتح اهلُل هُل يوَم بدٍر، فانقلبُوا حني انقلَبُوا وما منهم رجٌل إال وقد 

 (د)حسن  و مجلَني، واكتََسوا، وَشِبُعوا رَجع جبَمل أ

اللَُهمَّ اغِفْر ل ذنيب، واْخَس شيطاِّن، وُفكَّ رِهاِِّن، واجعلِِن يف  .82
 )د( انلَِّدىِّ األىلع
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امهلل أستغِفُرَك َّلنيب، وأسألَك رمحتَك، اللَُّهَم زِدِّن علماً، وال تُزغ  .83
ابقليب َبْعَد إذ هديتَِِن، وَهْب ل من دُلنَْك   )د( رمحًة، إنك أنَت الوهَّ

 (ج )ت اللَُّهمَّ اْنَفْعِِن بَِما َعلَّْمتَِِن، وََعلِّْمِِن َما َينَْفُعِِن، َوزِْدِِّن ِعلًْما .84

اللَُّهمَّ إِّن أسالَُك العفَو والعافيََة يف ديِن ودنياي وأهّل ومال، اللَُّهمَّ  .85
 بني يدىَّ ومن خليف، وعن وآِمن َرواَْعِت، اللَُّهمَّ احفظِن ِمنْ  عوراِتاسرُت 

ْغتَال ِمن حتيت
ُ
ج  )د يميِن وعن ِشمال، ومن فوِق، وأعوُذ بعظمِتَك أن أ

 (وآخر مجلة منه عند ن

اِت، َوتَْرَك الُمنَْكَراِت، وَُحبَّ الَمَساِكنِي،  .86 لَُك ِفْعَل اْلرَْيَ
َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

 
َ
ْن َتْغِفَر ِل َوتَرمَْحَِِن، َوإَِذا أ

َ
لَُك َوأ

َ
ْسأ

َ
رَْدَت فِتْنًَة يِف قَْوٍم َفتََوفَِِّن َغرْيَ َمْفتُوٍن، َوأ

بَُّك، وَُحبَّ َعَمٍل ُيَقرُِّب إََِل ُحبَِّك   )ت( ُحبََّك وَُحبَّ َمْن ُُيِ

ْعَمانِلَا َما يَِّل آَجانَلَا، واجعل خيار أيامنا يوم  .87
َ
ْخرَيَ أ

َ
اللَُّهمَّ اْجَعْل أ

 )هل شواهد ث( نلقاك

رَْحُم اللَّ  .88
َ
ِِت، وََهَواِِّن ىلَعَ انلَّاِس، أ ْشُكو إيَِلَْك َضْعَف قُوَّ

َ
ُهمَّ إِِّنِّ أ

ْم إََِل 
َ
ُمِِن؟ أ ِِن إََِل َعُدور َيتََجهَّ

نَي إََِل َمْن تَِكلُ امِحِ رَْحَم الرَّ
َ
نَْت، أ

َ
نَي أ امِحِ الرَّ

َّ فَ  ْمِري؟ إِْن لَْم تَُكْن َغْضبَاَن لََعَ
َ
نَّ اَعِفيَتََك قَِريٍب َملَّْكتَُه أ

َ
بَاِل، َغرْيَ أ

ُ
اَل أ
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ْنيَا  ْمُر ادلُّ
َ
لَُماُت، وََصَلَح َعلَيِْه أ قَْت هَلُ الظُّ رْشَ

َ
ي أ ِ ُعوُذ بِوَْجِهَك اَّلَّ

ُ
وَْسُع ِل، أ

َ
أ

ْو َُيِلَّ يِب َسَخُطَك، لََك الُْعتََْب َحَّتَّ تَْرََض، 
َ
َل يِب َغَضبَُك أ ْن يَْْنِ

َ
َواآْلِخَرةِ، أ

ِ َواَل َحوْ   بِاَّللَّ
َة إِالَّ  )قريب من احلسن طب( َل َواَل قُوَّ

ْن  .89
َ
يِّبَاِت، َوتَْرَك الُْمنَْكَراِت، وَُحبَّ الَْمَساِكنِي، َوأ لَُك الطَّ

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

رَْدَت يِف انلَّاِس فِتْنًَة َفتََوفَِِّن َغرْيَ َمْفتُونٍ 
َ
، َوإَِذا أ َّ  )ح( َتتُوَب لََعَ

ْحِسْن ُخلُيِق اللَُّهمَّ  .90
َ
ْحَسنَْت َخليِْق فَأ

َ
 )ح( أ

ْع ِل يِف ِذاِِت، َوبَارِْك ِل يِف ِرْزِِق  .91 ْصِلْح ِل ِديِِن، َووَسِّ
َ
 )ح ع طب(  اللَُّهمَّ أ

ا َغرْيَ خُمٍْز َواَل فَاِضٍح  .92 لَُك ِعيَشًة نَِقيًَّة، َوِميتًَة َسِويًَّة، َوَمَردًّ
َ
ْسأ

َ
 اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

 )طب ز(

، َوانِْقَطاِع ُعُمِري اللَّهُ  .93 َّ ِعنَْد ِكََبِ ِسِنِّ وَْسَع ِرْزقَِك لََعَ
َ
 )طو( مَّ اْجَعْل أ

قَْت  • رْشَ
َ
ي أ ِ لَُك بِنُوِر وَْجِهَك اَّلَّ

َ
ْسأ

َ
ََكَن اْبُن َعبَّاٍس َيُقوُل: اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

ْن ََتَْعلَِِن يِف ِحْرزَِك، وَِحْفِظَك،
َ
رُْض، أ

َ
َماَواُت َواأْل وَِجَوارَِك، َوحَتَْت  هَلُ السَّ

 )ز( َكنَِفَك 
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ْعَظِم  •
َ
ْصبََح قَاَل: اللَُّهمَّ اْجَعلِِْن ِمْن أ

َ
ِ ْبُن ُعَمَر إَِذا أ ََكَن َعبُْد اَّللَّ

ِعبَاِدَك نَِصيبًا يِف ُُكِّ َخرْيٍ َتْقِسُمُه الَْغَداَة، َونُوًرا َيْهِدي، َورمَْحًَة تَنُْْشَُها، َوِرْزقًا 
ُفَهاتَبُْسُطُه، َوَُضًّ   )طب( ا تَْكِشُفُه، َوبَاَلًء تَْرَفُعُه، َوفِتْنًَة تَِّْصِ

نَُّه اَل يُِصيبُِِن إِالَّ َما  ❖
َ
ْعلََم أ

َ
لَُك ِإيَمانًا ُيبَارِشُ قَليِْب َحَّتَّ أ

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

 )ضعيف ز( ُكِتَب ِل، َورًِضا ِبَما قََضيَْت ِل 

ُعوُذ بَِك ِمْن  ❖
َ
ُعوُذ بَِك ِمنْ اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

َ
ُُكِّ َصاِحٍب  ُُكِّ َعَمٍل ُُيِْزيِِن، َوأ

ُعوُذ 
َ
ُعوُذ ِبَك ِمْن ُُكِّ َفْقٍر يُنِْسيِِن، َوأ

َ
َمٍل يُلِْهيِِن، َوأ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن ُُكِّ أ

َ
يُرِْديِِن، َوأ

 (ع )ضعيف ز بَِك ِمْن ُُكِّ ِغىًن ُيْطِغيِِن 

ُم ُشْكَرَك، ❖ َعظِّ
ُ
ْحَفُظ   اللَُّهمَّ اْجَعلِِْن أ

َ
تَِّبُع نَِصيَحتََك، َوأ

َ
ْكِِثُ ِذْكَرَك، َوأ

ُ
َوأ

 )ضعيف ح( وَِصيَّتََك 

اللَُّهمَّ اْرُزقِِْن ُحبََّك وَُحبَّ َمْن َينَْفُعِِن ُحبُُّه ِعنَْدَك، اللَُّهمَّ َما َرَزْقتَِِن  ❖
، اللَُّهمَّ َوَما َزَويْ  ًة ِل ِفيَما حُتِبُّ ِحبُّ فَاْجَعلُْه قُوَّ

ُ
ا أ ِحبُّ فَاْجَعلُْه ِممَّ

ُ
ا أ َت َعِنِّ ِممَّ

 )ضعيف ت( فََرااًغ ِل ِفيَما حُتِبُّ 

ْمِر،  ❖
َ
لَُك اثلَّبَاَت يِف األ

َ
ْسأ

َ
لَُك َوالَْعِزيَمَة ىلَعَ الرُّْشدِ اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

َ
ْسأ

َ
، َوأ

ُعوُذ 
َ
لَُك لَِسانًا َصاِدقًا، َوقَلْبًا َسِليًما، َوأ

َ
ْسأ

َ
ُشْكَر ِنْعَمِتَك، وَُحْسَن ِعبَاَدِتَك، َوأ
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ُم إِنََّك 
ا َتْعلَ ْستَْغِفُرَك ِممَّ

َ
لَُك ِمْن َخرْيِ َما َتْعلَُم، َوأ

َ
ْسأ

َ
بَِك ِمْن رَشِّ َما َتْعلَُم، َوأ

ُم الُغيُوِب  نَْت َعالَّ
َ
 عيف ت ن()ض أ

ْع ِل يِف َدارِي، َوبَارِْك ِل ِفيَما َرَزْقتَِِن  ❖  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َذنيِْب، َووَسِّ
 )ضعيف ت(

ا َنُقوُل، اللَُّهمَّ لََك َصاَلِِت  ❖ ا ِممَّ ي َنُقوُل وََخرْيً ِ اللَُّهمَّ لََك احلَْمُد ََكَّلَّ
ُعوُذ بَِك ِمْن َونُُسِِك َوحَمْيَاَي َوَمَماِِت، َوِإيَلَْك َمآيِب،  

َ
َولََك رَبِّ تَُراِِث، اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما 
َ
ْمِر، اللَُّهمَّ ِإِّنِّ أ

َ
ْدِر وََشتَاِت األ َعَذاِب الَقَْبِ َووَْسوََسِة الصَّ

يحُ   )ضعيف ت( ييَِجُء ِبِه الرِّ

لََك ِمنْهُ  ❖
َ
لَُك ِمْن َخرْيِ َما َسأ

َ
ُ َعلَيِْه  اللَُّهمَّ إِنَّا نَْسأ ٌد َصَّلَّ اَّللَّ نَِبيَُّك حُمَمَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم،  ٌد َصَّلَّ اَّللَّ وََسلََّم َوَنُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما اْستََعاَذ ِمنُْه نَِبيَُّك حُمَمَّ
 ِ َة ِإالَّ بِاَّللَّ نَْت الُمْستََعاُن، وََعلَيَْك ابَلاَلُغ، َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ

َ
 )ضعيف ت( َوأ

ا ِمْن َعاَلِنيَيِت، َواْجَعْل َعاَلِنيَيِت َصاحِلًَة،  ❖ يَرِِت َخرْيً اللَُّهمَّ اْجَعْل ََسِ
، َغرْيِ  ْهِل َوالَودَلِ

َ
لَُك ِمْن َصاِلِح َما تُْؤِِت انلَّاَس ِمَن الَماِل َواأل

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

الِّ َواَل الُمِضلِّ    )ضعيف ت( الضَّ



52 
 

 ا ❖
ُ
َُّهمَّ اْجَعلِِْن أ ْحَفُظ ل

َ
تَِّبُع نَِصيَحتََك، َوأ

َ
ْكِِثُ ِذْكَرَك، َوأ

ُ
ُم ُشْكَرَك، َوأ َعظِّ

 )ضعيف ت( وَِصيَّتََك 

 اللَُّهمَّ اْسِقنَا َغيْثًا ُمِغيثًا َمِريئًا َطبًَقا َمِريًعا َغَدقًا اَعِجاًل َغرْيَ َرائٍِث  ❖
 )ضعيف ج(

ُ احْلَِليُم الَْكِريُم، ُسبَْحا ❖ ِ رَبِّ الَْعْرِش الَْعِظيِم، احْلَْمُد اَل إهَِلَ إِالَّ اَّللَّ َن اَّللَّ
لَُك ُموِجبَاِت رمَْحَِتَك، وََعَزائَِم َمْغِفَرِتَك، 

َ
ْسأ

َ
ِ رَبِّ الَْعالَِمنَي، اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ َّلِلَّ

الَّ تََدَع ِل َذنْ 
َ
لَُك أ

َ
ْسأ

َ
اَلَمَة ِمْن ُُكِّ إِثٍْم، أ ، َوالسَّ بًا إِالَّ َغَفْرتَُه، َوالَْغِنيَمَة ِمْن ُُكِّ ِبرر

ا إِالَّ فَرَّْجتَُه، َواَل َحاَجًة ِِهَ لََك   )ضعيف ت ج(  رًِضا إِالَّ قََضيَْتَها ِل َواَل َهمًّ

َساُءوا اْستَْغَفُروا ❖
َ
وا، َوإَِذا أ ْحَسنُوا اْستَبَْْشُ

َ
يَن إَِذا أ ِ  اللَُّهمَّ اْجَعلِِْن ِمَن اَّلَّ

 )ضعيف ج(

ْدِخلْنَا اجْلَنََّة، َوََنِّنَا اللَُّهمَّ اْغِفْر نَلَا وَ  ❖
َ
ارمَْحْنَا، َوارَْض َعنَّا، َوَتَقبَّْل ِمنَّا، َوأ

َننَا ُُكَّهُ 
ْ
ْصِلْح نَلَا َشأ

َ
 )ضعيف ج( ِمَن انلَّاِر، َوأ

َّ َمْن  ❖ َّ ِمْن فَْضِلَك، َوانُْْشْ لََعَ فِْض لََعَ
َ
ا ِعنَْدَك، َوأ لَُك ِممَّ

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

َّ ِمْن بََرََكِتَك رمَِحَتَْك  نِْزْل لََعَ
َ
  )ضعيف ح( ، َوأ
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 الدعاء على العدو

 

َحاب، َسيع احْلساب، اهزم  .94 اللَُّهمَّ مْنل الْكتاب، وجمري السَّ
ْحَزاب، اللَُّهمَّ اهزمهم وزلزهلم

َ
 )ق( اأْل

ْحَزاب، اهزمهم  .95
َ
َحاب، وهازم اأْل اللَُّهمَّ مْنل الْكتاب، وجمري السَّ

نَا َعلَيْ   )ق( ِهم َوانُِّْصْ

 ُقبُورَُهْم َوبُيُوَتُهْم نَاًرا َكَما  .96
ْ
َشَغلُونَا َعْن َصاَلةِ الوُْسَطى ] اللَُّهمَّ اْمََل

ْمُس   ما بني قوسني يُذكر حمله سبب ادلاعء عليهم [ )ت(  َحَّتَّ اَغبَِت الشَّ

ِعِنِّ َعلَيِْهْم بَِسبٍْع َكَسبِْع يُوُسَف  .97
َ
  )ت( اللَُّهمَّ أ

تََك ىلَعَ ُمََضَ َواْجَعلَْها َعلَيِْهْم ِسِننَي َكِسِِن يُوُسَف  .98
َ
 اللَُّهمَّ اْشُدْد َوْطأ

 )ق(

. اللَُّهمَّ َعلَيَْك بُِقَريٍْش، اللَُّهمَّ َعلَيَْك بُِقَريٍْش، اللَُّهمَّ َعلَيَْك بُِقَريٍْش  .99
َعَة، وََشيْبََة بِْن َربِيَعَة، َوالَويِلِد اللَُّهمَّ َعلَيَْك بَِعْمِرو بِْن ِهَشاٍم، َوُعتْبََة بِْن َربِي
يِب ُمعَ 

َ
َميََّة بِْن َخلٍَف، َوُعْقبََة بِْن أ

ُ
 )ق( يٍْط َوُعَماَرَة بِْن الَويِلدِ بِْن ُعتْبََة، َوأ
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100.  ِ ِخْفُه، وََعلَيِْه لَْعنَُة اَّللَّ
َ
َخاَفُهْم فَأ

َ
ْهَل الَْمِدينَِة، َوأ

َ
اللَُّهمَّ َمْن َظلََم أ

مْجَِعنَي، اَل ُيْقبَُل ِمنُْه َِصٌْف َواَل َعْدٌل َوالَْماَلئِ 
َ
 )طب طو( َكِة َوانلَّاِس أ

نَْت  .101
َ
َما َتْقتُلُُهْم أ نَْت َربُّنَا َوَربُُّهْم َونََواِصينَا َونََواِصيِهْم بِيَِدَك َوإِنَّ

َ
 اللَُّهمَّ أ

 )طو(

ْهِل الِْكتَاِب  .102
َ
 )ح( اللَُّهمَّ قَاِتْل َكَفَرَة أ

اللَُّهمَّ إِْن ََكَن قِتَاُل َهُؤاَلِء عن جندب أنه داع يوم قتال اْلوارج:  ❖
ِرِِن بََراَءتََك 

َ
َذْن ِل ِفيِه، َوإِْن ََكَن َمْعِصيًَة فَأ

ْ
 )ضعيف طو( الَْقْوِم لََك َطاَعًة فَأ

 

 * * * 
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ُه، َوبَارِْك هَلُ  .103 ْكِِثْ َماهَلُ َوَودَلَ
َ
ْعَطيْتَهُ اللَُّهمَّ أ

َ
 )ت( ِفيَما أ

 )ت( اللَُّهمَّ اْجَعلُْه َهاِديًا َمْهِديًّا َواْهِد بِهِ  .104

قِْبْل بُِقلُوبِِهمْ  .105
َ
 )ت( اللَُّهمَّ أ

ْن فَرَْجهُ  .106 ْر قَلْبَُه، وََحصِّ  )ح طب( اللَُّهمَّ اْغِفْر َذْنبَُه، َوَطهِّ

 )طب( يَلَْك تَْضَحُك إيَِلِْه َويَْضَحُك إِ [ َطلَْحَة  ] اللَُّهمَّ الَْق  .107

ْرَزاقِِهمْ   .108
َ
ْع َعَليِْهْم يِف أ  اللَُّهمَّ اْغِفْر لَُهْم َوارمَْحُْهْم، َوبَاِرْك َعلَيِْهْم َووَسِّ

 )ح(

 )طب( اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَقْويِم فَإِنَُّهْم اَل َيْعلَُمونَ  .109

ِويَل  .110
ْ
يِن وََعلِّْمُه اتلَّأ ْهُه يِف ادلِّ  )ح طب( اللَُّهمَّ َفقِّ

 )ع طب( اللَُّهمَّ بَاِرْك هَلُ يِف َبيِْعهِ  .111

يِب َمالٍِك ]  اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ   .112
َ
 )ح(  ، َواْجَعلُْه فَْوَق َكِثرٍي ِمَن انلَّاِس [  ُعبَيِْد أ
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ا .113 ا َكدًّ  )ح( اللَُّهمَّ ُصبَّ َعلَيَْها اْْلرَْيَ َصبًّا، َواَل ََتَْعْل َعيَْشَها َكدًّ

ُحيبِّ وَُحبَّ َمْن ]انًا َذاِكًرا، َوقَلْبًا َشاِكًرا، َواْرُزقُْه اللَُّهمَّ اْجَعْل هَلُ لِسَ  .114
بُِِّن  ْمَرُه إََِل َخرْيٍ [ُُيِ

َ
ْ أ  ملسو هيلع هللا ىلص وحب من ُيبه" حب انليب"طب( ]ويقال ) ، وََصريِّ

 [وحب من ُيبِن"  حيب"بدل 

115.  ِ اَللَِة، َوالَْفْقِر، اَّلَّ ِعيُذُهْم بَِك ِمَن الُْكْفِر، َوالضَّ
ُ
ي يُِصيُب اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

 )طب( بَِِن آَدمَ 

ْل َعلَيِْه  .116 ِّنِّ رَُسولَُك فََحبِّْب ِإيَلِْه ِلَقاَءَك، وََسهِّ
َ
اللَُّهمَّ َمْن آَمَن بَِك، وََشِهَد أ

ِّنِّ رَُسولَُك فَاَل حُتَبِّْب 
َ
ْنيَا، َوَمْن لَْم يُْؤِمْن بَِك، َويَْشَهْد أ قِْلْل هَلُ ِمَن ادلُّ

َ
قََضاَءَك، َوأ

ْنيَاإيَِلْهِ  ْ هَلُ ِمَن ادلُّ ْل َعَليِْه قََضاَءَك، َوَكِثِّ  )طب(  ِلَقاَءَك، َواَل تَُسهِّ

رِْض بَرَُّهْم، َواَل تُِرِِن ِمنُْهْم َكِسريَُهمْ اللَُّهمَّ اْجَُبْ  ❖
َ
، َوآِو َطِريَدُهْم، َوأ

 )ضعيف طب طو( َسائاًِل 

قِْبْل بُِقلُوبِِهْم ىلَعَ   ❖
َ
)ضعيف   َطاَعِتَك، وَُحطَّ ِمْن َوَرائِِهْم بِرمَْحَِتَك اللَُّهمَّ أ

 طب(

ْذِهْب َعنُْهُم الََْبْدَ  ❖
َ
 )ضعيف ز( اللَُّهمَّ أ
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يِب َسلََمَة يِف الَْمْهِديِّنَي َواْخلُْفُه يِف َعِقِبِه يِف الَْغاِبِريَن  ❖
َ
اللَُّهمَّ اْرَفْع َدرََجَة أ

يِن   ف ز طو()ضعي َواْغِفْر نَلَا َوهَلُ يَْوَم ادلِّ

َة  ❖ َرِب قَِراَءَة الُْقْرآِن، َوبِاحْلََراِم احْلاََلَل، َوبِالُْعْهِر ِعفَّ بِْدهْلُ بِالطَّ
َ
اللَُّهمَّ أ

 )منكر طب( يًّا اَل إِثَْم ِفيهِ الَْفْرِج، َوبِاْْلَْمِر رَ 

 

 

 * * * 
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، ووسع مدخله، اْغِفر هَلُ وارمحه، واعفه واعف َعنُه، َوأْكرم نزهلاللَُّهمَّ   .117
ْبيَض 

َ
واغسله بِالَْماِء واثللج َوالَْبد، ونقه من اْْلََطايَا َكَما نقيت اثلَّوْب اأْل

هله، وزوجاً خريا من 
َ
من ادلنس، وأبدهل َدارا خريا من َداره، َوأهال خريا من أ

 )م( زوجه، َوأْدخلُه اجْلنَّة، وقه فتْنَة الَْقَْب وََعَذاب انلَّار

 

 

 * * * 
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